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 مقدمه
 

در  تحقیوق  روش آمووزش  در کاربردی است مجموعه قواعدی بر مشتمل حاضر کتاب
 و یقرآنو  علووم )همچوون   اسوالمی  علووم  هوای  رشوته هوایی از   مثوال با که علوم انسانی 

 بوه  توجه دادن و شپژوه فرهنگ تعمیق بر اثر این تاکید .است شده تنظیم (شناسی شیعه
 اخیر های دهه در دانشگاهی نظام تجربة است. موفق پژوهشگرِ یک شخصیتی های ویژگی
 و شوب امتحوانی   محفوظات نوع از قواعد خشک آموزش بر تاکید هرچه که دهد می نشان
 بوه  گرایش باشد، انسانی علوم در اسالمی پژوهش اصیل های جریان و الگوها معرفی عدم
 کوار » تجربوة  با توأم اگر «تحقیق روش» درس شود. می بیشتر انشجویاند میان در تقلب
 آن شواهد  دیگور  توا  شود اصالح پایه از باید و است انسانی علوم تپندة قلب باشد، «عملی
 جهوت  تبلیغواتی  هوای  برگه از مملو دانشگاهی مراکز دیوار و در و شهرها چهرة که نباشیم
 بایود  کوه  اسوت  «بورداری  کواله »ا یکی از اشوکال  که همان باشد نامه پایان و مقاله فروش
 چوون  بزرگوانی  آثوار  بوه  مهری بی پیامدهای از یکی معضل این کرد. مقابله آن با قاطعانه
 سید ،تهرانی آقابزرگ عالمه طباطبایی، سید محمدحسین عالمه ،ینیام عبدالحسین عالمه
 در که جایی تا بود تحقیق وشر درس در ... و )رحمهم اهلل(  هُمایی الدین جالل شهیدی، جعفر

 ای اشواره  حتوی  کشور، انسانی علوم در تحقیق روش منتشرشده های کتاب قریب به اتفاق
 روش درس وظیفوة  تورین  مهوم  کوه  اسوت  حالی در این شده است؛ن آنان نام به هم کوتاه

 نوه  و است اصیل الگوهایی اساس بر پژوهش تجربة کسب به دانشجویان ترغیب تحقیق،
 ... شب امتحانی های کتابمجموعه ه ب دیگر کتابی افزودن
 کشوور  دانش و فرهنگ برای بالیی اخیر های سال در که خطراتی ترین بزرگ از یکی

بووده   عمیوق  مباحث به غیرتخصصی ورود و آموزش در مرجع منابع رها کردن است، دهش
 رسیده خود جاو به ییصدرا حکمت دربارة سرایی سخن اخیر های سال در مثال، برای است.
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 به رسد چه )تا نیستند مالصدرا 1اسفار متن صحیح روخوانی به قادر حتی که افرادی است.
 اساطین نزد حوزه این در ها سال گویی که کنند می فرسایی قلم اش هدربار چنان آن( تفسیر
چنود   حوداکثر  کوه  شوود  موی  معلووم  آخر دست و اند کرده تحصیل اسالمی عرفان و فلسفه
 اسوتاد  مرحووم  !2اسوت رسویده   بوه گوششوان   چیوزی  مالصدرا دربارة ،دانشگاه در واحدی
 نویسد: می ماییهُ الدین جالل

 عربی زبان با اصالً است سهل سینا ابن فلسفة مبادی از که خود معاصران از یکی روزی
 شفای کتاب رمان، و روزنامه جای به خواب وقت در گفت می که شنیدم نداشت، آشنایی

 و شووخی  سبیل بر را سخن این که پنداشتم ابتدا در من کنم. می مطالعه را سینا علی ابو
 کوه  افزود من تعجب بر گاه آن گوید. می سینا ابن کتاب به اهانت و تحقیر برای یا مزاح
 یور گویود.  موی  خوود  مفواخر  اثبات برای ییخودستا مقام در و جدی را سخن آن دیدم
 بوه  اگر و ندهند راه خود به را خودسری و ورغر زنهار که است مبتدی طالبان به سخنم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

فرمود که اسفار را  مکرر می»... نویسد:  الدین همایی دربارة استادش مرحوم شیخ محمد خراسانی می جالل. 1

نباید جزء متون و سطح فلسفه شمرد و بلکه باید آن را به منزلة درس اجتهادی خارج محسوب داشوت؛ یعنوی   

یت خواندن اسفار را دارد که همة مبادی فلسفه را آموخته و با کلموات حکموا و متکلموان و عرفوای     کسی اهل

اسالمی کامالً آشنا شده و از تحصیل متون و سطوح فلسفه و کالم و عرفان فراغت یافته باشد همان طووری  

جتهواد رسویده   که در درس خارج فقه شرط است که از تحصیل سطوح و متون فقه فوار  شوده و بوه درجوة ا    

 (158-151: 1311)نصری، « باشد.
ای  ای به یکی از شاگردان خود به نام سید ابراهیم خویی معروف به مقبوره  )ره( در نامه حضرت امام خمینی .2

دانسوته   نویسد که او هر آنچه را که از امّهات اصول حکمت متعالیه مى موجود است، می« صحیفه امام»که در 
گردانم وصیت خود را به آنچه که مشایخ عظام  مکرر مى»دهد که  ت و چنین هشدار میبه وی منتقل کرده اس

فاشنساختناسرارِمعارفاستمگربهاهلش،ودهاننگشوودنبه ما سفارش کردند؛ و آن، 

ذی الحجوه   21ش/  1311بهمون   21تواریخ:   )نامه امام خمینی بوه « بهحقایقعوارفمگردرمحلش

مودتی پویش   شود.  اهل و محل و شأن علوم اسالمی در آموزش دانشگاهی رعایت نمی ق( با این حال 1351
کرد کوه اموروزه حتوی در واحودهای      شاهد بودم که یکی از اساتید دانشگاه از این موضوع ابراز خوشحالی می

دانشگاهی در شهرستانهای کوچک هم حکمت صدرایی تدریس می شود و آن را به عنوان نهضتی در راستای 
دانست. چنین طورز فکوری صوحیح نیسوت. در آمووزش سونتی حکموت         اجهه با تهاجم فرهنگی غرب میمو

صدرایی، که ضامن بقای آن بوده است، افراد قابل با معیارهای دقیقی از سوی اساتید بزرگ حکموت متعالیوه   
سوالها مجاهوده و    شدند؛ از این رو شاگردان غالباً در سطوح خارج فقه بودند و آنان هیچگاه بودون  می گلچین 

 پرداختند. قیدوبند، به تعلیم مضامین بلند حکمت اسالمی نمی سیر و سلوک صحیح و چنین بی



 3مقدمه

 اسوتاد  کعبة حریم طواف از پای اند، دانش و معرفت قبلة تحری در و علم طالب حقیقت،
  ننهند. بیرون صفا و سعی طریق از قدم و نکشند
 نرسد ییجا به راه این در ناکرده سعی
 (111 :1311 )نصری، ببر استاد طاعت طلبی می اگر مزد

 متحوول  اسوالمی  بوزرگ  علموای  دربوارة  یسو ینو نامه کرامت به اکتفا با یانسان علوم
 آن مطالعواتی  هوای  شویوه  و ها روش از استفاده و ها برنامه ،اهداف تحقق با بلکه شود؛ نمی

 گذاشوت.  تأثیر ها دانشگاه فکری  ساحت و انسانی علوم فضای بر توان می که است بزرگان
 )و آنان معارف شناخت نیازمند سخت ما ولی ندارند ام هایتمجیدتعریف و  به نیازی ها آن
 البتوه  و نیست نظری درسی ،تحقیق روش درس هستیم. آنان( دربارة هایی داستان بیان نه
 بنوا  او هوای  خالقیت نه و دانشجو محفوظات پایة بر کشور عالی آموزش نظام که زمانی تا

 دروس سوایر  بوه  تحقیوق  روش درس محتووای  گسوترش  بوه  چنودانی  امیود  باشود،  شده
 تحقیق روش نام به مستقلی درس علمیه های حوزههرچند  گذشته، در رود. نمی دانشگاهی
 «مبوادی  و مسوایل  موضوع،» مبنای برو تعریف آن  علم به نسبت دقیقی دیداما  نداشتند
تمییوز  « آن وثاقوت داللوت   »بحوث شورافت علوم را از بحوث      آناناز سوی دیگر  داشتند.

 ،دنیووی زیرا بور خوالف علووم     ؛1استتاکید بر علوم الهی  ،اظ شرافت علمدادند. از لح می
 فرماید:  می السالم علیهامام صادق حضرت چنانکه  ؛نیستامری مقطعی 

 ينهه في الدِقَّفَ يراًخَ اهلل بعبدٍ رادَأذا إ

)کلینووی،  .کنوود را بخواهوود او را در دیوون دانشوومند مووی ای بنوودهچووون خوودا خیوور 

1421: 1  /11) 

 :فرماید می السالم علیه محمدباقرحضرت امام و 

 المعيشة و التقديرُ علي النائبةِ ين و الصبرُي الدِالكمال التفقّه فِ كلُّ الكمالُ

ر در بوال و اقتصواد در   کمال انسان و نهایت کمالش دانشمند شدن در دین و صب
 ( 18/  1، )همان زندگی است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

دانست: قسم اول شامل علوم مربوط به عالم  برای مثال، مرحوم میرزا احمد آشتیانیره علوم را بر دو قسم می 1

ها، عمران و سیاست، علوم  یع و حرفههای مربوط به صنا جسمانی )عالم ظاهر و محسوس( است که به دانش
گردد.  می الطبیعه و عالم برتر از حس باز شود. قسم دوم به ماوراء پزشکی و ریاضیات و علوم تعلیمی تقسیم می

او در ادامه این بحث را مطرح کرده است که سنخ اول متعلق به دنیای فانی و سنخ دوم متعلق به حیات ابدی 
 (4 - 2: 1314وان آن را نادیده گرفت. )آشتیانی: ت انسان است که البته نمی
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زاده آملی تعبیر خوبی  اهلل حسن ، آیتاست ابدی بودن حیات انسانبر پایة شرافت علم 
( 23: 1382)آملوی،  « .کنود  را ابودی شوناخت، فکور ابود موی      آن کوه خوود  »در این زمینوه دارد:  

له شده بودند که حیوات انسوان ابودی    ئمتوجه این مسدانشمندان بزرگ اسالمی به خوبی 
اعموال اسوت؛    هوا و  در گروه توجه به آخرت و تصحیح نیوت  در دنیا زندگی اصیلاست و 

ادب »خود را در علومی چون طب و یا هندسه، نشان داد. چنانکوه در بحوث    ای که لهئمس
: پزشک در کارش باید دارای نیتی خوالص بورای خداونود باشود توا      خوانیم که می« طبیب
عبادات و در راسوتای امتثوال سونت مطهوره در کواهش دردهوای        ترین بزرگاش از  حرفه

العبودری از   ابوعبداهللاو به نقل از:  413/  1ج : 1118 ،الخطابی). باشدن مسلمانان و کمک به ایشا

 «كتاب الهيئة»در ( م 131/  ق 114)العرضی  الدین و یا مؤید( 142 - 4/141« المدخل»کتاب 
 : نویسد میدر بحث موضوع علم فلک و براهین آن 

دوی  شرف هر علم یا بوه شورف موضووع آن و یوا وثاقوت بوراهینش و یوا بوه هور         
انگیزتووورین صووونع الهوووی و  شوووگفت ة. موضووووع علوووم فلوووک دربوووارهاسوووت آن

ایون علوم، هندسوی     نیو بوراه تورین افعوال اسوت     او و حکیمانوه ة آفریود  ترین بزرگ
و حساب به تموامی اسوت. اندیشوه در آن مجوالی بسویار وسویع و دلیلوی قواطع بور          

ه نقوول از مؤیوود . او بوو111- 111 / 2:همووان) دارد. -سووبحانه و تعووالی  -ع وجووود صووان

 (31 - 21ص « كتاب الهيئة»الدین العرضی در 

رتبط با مامری در کنار ارتباط تنگاتنگ خود با شرافت علم، « وثاقت داللت»ئلة اما مس
وحی ة است. به تعبیر راغب اصفهانی استحکام علوم دینی بر پای موضوعات روشی علوم

. او به نقل از راغب 511/  2: همان). است« تجارب» ةدر علم طب بر پای که درحالی ؛است

مشخص  شوداگر خوب توجه ( 143 - 142، ص الذريعة إلي مكارم الشريعةکتاب  دراصفهانی 

های فکری جهان اسالم به معنای طرد بحث  که بحث شرافت علم در سنتشود  می
 توان گفت که و حتی می فکری جهان اسالم نیستعلمی و های  وثاقت علم در سنت

؛ زیرا کسب علوم آمد نائلنان شرافت بزرگی توان به چُ وثاقت نمیمبحث جه به بدون تو
  و منابع صحیح آن است. ها روشه از الهی مستلزم استفاد

 احکوام  نیز و حافظ اشعار و سعدی بوستان و گلستان و قرآن با کودکی از ما گذشتگان
 شورح  )چوه  الفیوه  رحشو  و المقودمات  جوامع  چون آثاری خواندن با و شدند می آشنا شرعی



 5مقدمه

 و عربی زبان آموزش بر عالوه آن، مانند و تفتازاتی مطول کتاب و عقیل( ابن یا و سیوطی
 ایون  از ؛داشتند مرجع متون با مستقیم ارتباطی ابتدا همان از آن، زبانشناسی مبانی تقویت

و بر دقایق ادبوی تسولطی    داشتند موزون طبعی آموزشی نظام آن محصالن از بسیاری رو
 و فقوه  اصول هندسه، و ریاضیات منطق، چون دروسیتحصیل خود،  ادامه در آنان .کامل
 نظوام  اموا  آموختنود؛  موی  را عرفوان  و حکموت  اصوول  خویش، استعداد و ذوق بر بنا و فقه

 را الزم مقودمات  بی آنکوه  دانشجوکه در آن  است زده شتاب و واحدی نظامی ،دانشگاهی
 درسوظیفوة اصولی    ،حیوث  این از شود. می علوم ینا واردمصنوعی  به صورتی، کند طی
 «کردن مهار»یا  «کردن محدود» باید را دینی علوم یدانشگاه های رشته در تحقیق روش

 متوجوه هموواره   و شوود  ای عرصوه  هور  وارد مهابوا  بیاو بداند نباید  تا قلمداد کرد دانشجو
  باشد. مرکب جهل خطرات 
چنانکوه از نوامش پیداسوت، شوامل      کتواب  نایو  موذکور،  توضیحات گرفتن نظر در با

 اسوت.  ریشوه  و اسواس  معنوای  به لغت در قاعده .است تحقیق روش قواعد از ای مجموعه
 از اسوت  عبارت تحقیق روش واعدق از مراد و نامند می «قواعد» را خانه های ستون چنانکه
 از برخی است. آور الزام علمی شناخت کسب جهت در ها آن کارگیری به که عمومی اصولی
 اقتضوای  بوه  دیگور  برخوی  و انود  مشوترک  علموی  هوای  رشته همة در شناسی روش اصول

 در بنیوادین  ای قاعوده  ،اخوالق  رعایوت  مثال، برای هستند. دیگری از متفاوت ها تخصص
 بوردن  کار به از باید .کرد خودداری دلیل بدون اتهام زنی از باید است. پژوهشی هر انجام
 جوای  بوه  کورد.  خودداری کنند نمی  اندیشه ما موافق که آنان بالق در زشت و زننده الفاظ

 قالوب  در محکوم،  اسوتدالل  عقیوده،  یوا  و دیدگاه یک مخالفان به پاسخ بهترین بدگویی،
 فضل و کرد رعایت ها اندیشه و ها دیدگاه نقل در را علمی امانت باید .است عبارات بهترین
 کوه  اند عمومی مسایلی موضوعات این .اشتد پاس شان مسئله طرح در را  اندیشه صاحبان
 علموی  هور  کوه  قاعوده  ایون  یوا  شوود.  موی  احسواس  پژوهشوی  هور  انجام در آن ضرورت
علوم اسالمی، مطلبوی مهوم    به ویژهدر همة علوم و  طلبد، می را خود خاص شناسی روش
 طلبود.  موی  را خوود  مطالعة روش موضوعی هر و است موضوعی دارای پژوهش هر .است
 هوای  روش بوه  تواریخ  درو  بپرهیوزد  علووم  و هوا  روش خلط از که است آن ققمح وظیفة

  د.ومتمسک ش تفسیری های روش به تفسیر در و فقهی های روش به فقه در تاریخی،

 بایود  انصاف، رعایت بر عالوه دیدگاه، یا اثر یک علمی نقد در قاعده، یک به عنوان یا
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انتقواد   بوه  منحصور  و شوود  «کلوی  قاعدة» یک به مبدل که کرد مطرح ای گونه به را نقد
خود  و ببیند انتقادش تیررس در را شخود منتقد تا شود می موجب امر این نشود. شوندگان
 موجوب  غلط توصیف»و یا قواعدی مانند:  کند مسئولیت احساس نقدش رعایت به نسبت
 مؤثر حقیقت همة بیان بلکه  نیست، حقیقت بیان تنها مسئله بنابراین شود. می غلط تحلیل

، «دلیول  پوس  هسوتی  مدعی اگر»، «سند پس هستی کننده نقل اگر»، «.است موضوع در
 و ... « نیست. اتکا قابل گمان»، «کردن حکم سپس شناخت، کسب اول»

 تهران( )واحد کریم قرآن معارف و علوم گاهدانش در جانب این تدریس حاصل کتاب این
 و هسوتند  پژوهشی هر اقتضای که است وریضر نکات از برخی یادآوری تنها کتاب است.
 فعالیت دسته سه شامل عموماً که است بوده دانشجویان عملی های فعالیت بر اصلی تاکید
  است:
 امینوی،  عبدالحسوین  عالموه پژوهش همچون  اصیل الگوهای با دانشجویان آشنایی .1

 جعفور  سوید  هموایی،  الودین  جوالل  معرفوت،  اهلل آیوت  طباطبایی، سید محمدحسین عالمه
  آن. مانند و شهیدی

 .صفحه پنج تا سه حدود در جلسه هر برای کوتاه مقاالت نگارش .2

 بوه  ههفتو  در و شوود  موی  انتخواب  هوا  پژوهش انواع از که علمی تقاالم هفتگی نقد .3
 شود. می ارائه دانشجویان

 شواهد  و شووند  احیا دانشگاه و حوزه در اصیل های پژوهش که فرارسد روزی انشاء اهلل

 لِهذذا  هَدانا الَّذِي لِلَّهِ والْحَمْدُ باشیم. الهی و انسانی علوم های عرصه در دیگر زرگانیب ظهور

 . أُنِيبُ إِلَيْهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ إِلَّا تَوْفِيقِي ما وَ...   اللَّهُ هَدانَا أَنْ ال لَوْ لِنَهْتَدِيَ كُنَّا ما وَ

 1ثمرحسینی صداقت کامیار                                                           
 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاهعضو هیئت علمی 

1931 تابستان                                                         
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 اول فصل

 پژوهشگر شخصیت

 
 پیشرفتة فنون گیریکار به است. فرهنگ یک باشد، «فن» یک که آن از پیش پژوهش
 مانودگار  ثَموری  و برکوت  ،محکموی  فرهنوگ  ریزی پی و شخصیت داشتن بدون پژوهش،

 بودون  علوم  تولیود  یافوت.  دست علمی باالی مراتب به توان نمی زندگی شیوة باهر ندارد.
 ایموان  آن کسب ارزش به که شود می زحمت این قبول به حاضر شخصی و نیست زحمت
 اهلل آیت امینی، عبدالحسین عالمه مرحوم نظیر اسالمی انشمنداند از بسیاری باشد. داشته
 1348 - 1255) تهرانی آقابزرگ شیخ حاج عالمه اهلل آیت مرحوم نجفی، بالغی جواد شیخ

 اوج در کرد، روشن را دانش جهان مؤلفاتشان و علوم و بودند اسالم فخر که ... و (شمسی
 تا پژوهشگر مالی مشکالت باید البته ند.دش نائل معنوی و علمی عالی کماالت به سختی
 توان نمی شود. آن قربانی پژوهشگری های ارزش نباید امّا ،شود طرف بر یقبول قابل سطح

 «کوردن  عمول » با تنها پژوهش آموخت. قواعد از ای پاره کردن حفظ طریق از را پژوهش
 شخصوی  ستا ممکن شود. می مکنم آن فرهنگ رعایت اول وهلة در و تحقیق اصول به

 تور  مهم و پرسیدن درگیر را خود عملی صورت به تا امّا بشناسد، خوب را پرسشگری قواعد
 بوا  بوود.  نخواهود  مطورح  او برای نیز معرفتی طبعاً ،کندن «پرسیدن چه از» به توجه آن، از

 گیوری  شوکل  در مهم عوامل از برخی به اختصار به بخش این در شد، بیان آنچه به توجه
:شود می اشاره گرهشپژو یک شخصیت
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 واال اهدافی داشتن .1
 هموواره  ندیو  علموای  اسوت.  صادقانه نیت و دل پاکی دینی علوم در فعالیت اقتضای

 هلل مَمَوات ی  وَ مَحْیَایَ و نُسُک ی وَ صَلَات ی نَّإ قُلْ» :باشد هلل باید بحث و درس که اند کرده تاکید

 (112 انعام: مجید، قرآن) «العَلَم یَن رَبَّ
 خواند باید کمال بهر علم
 )اوحدی( خواند باید مال سودای به نه

 تحمل را بسیاری های سختی عالی سطوح به رسیدن برای اسالم جهان بزرگ عالمان
 فرمایند: می )ص( اکرم پیامبر بود. اسالم احیای آنان اصلی هدف .ندکرد

 بَيْنَهُ كانَ سالمَاإل بِهِ لِیُحیی العِلْمَ طلُبُيَ هُوَ وَ المَوتُ جاءَه مَن :سلم و آله و عليه اهلل صلي قال

 الجَنَّةِ. في واحِدَةٌ دَرَجَةٌ األنبياءِ بَيْنَ و

رااسالمبتواندتا اسوت  دانش و علم طلب در که درحالی دریابد را او مرگ که یکس

 (111 / 2 :1383 )آشتیانی، دارد. فاصله پیامبران با یک درجه تنها بهشت در ،کندزنده

 در خوود  زنودگی  وصف در (1311 - 1312) جعفری محمدتقی عالمه مرحوم گزارش
 بورای  غوذایی  روز شوش  پونج،  تا گاه او است. آور شگفت اشرف نجف در شتحصیل زمان

 روز در ساعت سه تا دو گاه و رفت حال از گرسنگی شدت از مورد یک در نداشت، خوردن
 و آسوان  را هوا  سختی علم، ریفراگی به شوق که دارد اشاره حال این با و کرد می یدی کار
 (1 :1311 )جعفری، کرد: می تحمل قابل

 بزرگ مطلب شد چو شد، راحت رنج

 بهایی( )شیخ گرگ چشم توتیای گله گرد
 از و بودنود  داده ارائوه  پوژوهش  از الهوی  و پواک  ینیت که بود دلیل بدین آنان موفقیت

 عمل تمییز برای دقیقی معیارهای نیدی پیشوایان کردند. می اجتناب سخت «ظاهرسازی»
 اند: داده ارائه ظاهرسازی و یاییر عمل از حقیقی

 أن يُحِذب   و وَحذدَه  كانَ إذا يَكسَلُ و الناس رأي إذا يَنشطُ للمُرائي: عالمات ثالث

 أُموره جميع في يُحمَدَه
 زمان در او کسالت و مردمان دیدگان مقابل در او نشاط است: چیز سه ریاکار های نشانه



 9پژوهشگرشخصیت

 )آشوتیانی،  اسوت.  اموور  هموه  در مردموان  تمجید و تعریف خواهان دلش اینکه و تنهایی

1383: 1/154)  

 تورین  برجسوته  از یکوی  سولم  و آلوه  و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر پاک خاندان به توسل همچنین
 شویعی  برجستة دانشمندان تمامی زندگی است. شیعی پژوهشگران فرهنگی های مشخصه

  است. بزرگوار خاندان این به عظیم شوقی و شور زا مملو
 کوامالً  نیوز  خوود  های پژوهش در ،اهدافشان به راسخ ایمان بر عالوه شیعه عالمان نیز

 تصذاني   إلذي  الذريعذة » نگوارش  بوا  تهرانوی  بزرگآقا مثال، برای .اند ظاهرشده هدفمند

 یشویع  یعلما حضور ات کوشید است، شیعه شناسی کتاب بزرگ المعارف دائرة که «الشيعة

 بوه  موتهم  را شویعه  کوه  کسوانی  به بود پاسخی اثر آن داد نشان اسالم تاریخ سراسر در را
 طباطبوایی  محمدحسین سید عالمه کردند. می علمی منابع و تألیفات و دانشمندان نداشتن

 ارروزگو  در را السوالم  علویهم  بیوت  اهول  مونهج  پایة بر یسینو ریتفس تا کوشید المیزان تفسیر با
 حووزة  در خوود  تحقیوق  موضووعات  تمرکز با معرفت محمدهادی اهلل آیت کند. احیا معاصر
 عالمه بخشد. دوباره رونقی را حوزه در قرآنی علوم مطالعات تا کوشید قرآن علوم و تفسیر

 جدیدی های افق تا کرد کوشش «القرآن کلمات فی التحقیق» کتاب نگارش با مصطفوی
 مجوازی  معوانی  قورآن  الفاظ که داد نشان او کند. ارائه قرآن اظالف مفهومی های داللت در

  هستند. استوار حقیقی های داللت پایة بر ها آن همة معانی و ندارند

 بور  عوالوه  «االدب و السنة و الكتاب في الغدير» کتاب در امینی عبدالحسین عالمه

 و شواعران  فهوم  کوه  دادنود  نشان کتاب آن ادبی مباحث در الغدیر، مکتوب میراث احیای
 اسوت.  بوده جامعه زعامت و سرپرستی غدیر، حدیث در مولی واژة از اسالمی بزرگ یباناد
 دهد. می نشان قرن به قرن غدیر میراث بسامد در را مسئله این او

 اسوت.  خووب  پژوهشوگر  یوک  مشخصوة  اولوین  پوژوهش،  انجام از خیر انگیزة و نیت
 و آن مصوائب  و دردهوا  کواهش  و معهجا مشکالت از مشکلی حل پی در خوب پژوهشگر
 مانند: دارد بزرگی های دغدغه بنابراین است؛ اش جامعه اعضای سالمت و رفاه بر افزودن
 کودکان، آموزش برای بهتر امکاناتی ایجاد -

  جامعه، از خرافی افکار زدودن برای تحقیق  -

 ... و اسالمی وحدت امکانات گسترش برای تحقیق -
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 بوه  روشون،  پرسشوی  داشتن بدون که کسی چیست؟ دنبال به داند می خوب پژوهشگر
 یادداشوت  سواعت  شوانزده  توا  روزی اسوت  ممکون  پردازد، می تحقیق های داده آوری جمع

 نخواهود  هم مشخصی نتیجه و هدف ندارد، مشخصی جهت کارش که آنجا از امّا بنویسد.
 داشت.
 

بیندیشیم
 داریم؟ تحصیل از اهدافی چه -
 ؟هستند ما الگوی کسانی چه -

 هستیم؟ پژوهش در اصولی چه به پایبند -
 

 خودشناسی گرو در موفقیت .2
 کوه  اسوت  کسوی  موفوق  دانشوجوی  است. خودشناسی گرو در پژوهشگر یک موفقیت

 دائماً آنکه نه بگیرد؛ درس ها تجربه از و یابد یخودآگاه ضعف و قوت نقاط بر تا کوشد می
 شوناخت  خودشناسوی،  های جنبه از یکی ل،مثا برای کند. تکرار بارها و بارها را اشتباه یک
 هسوتند  ای کلوی  های پایه و اصول ها فرض پیش است. خویش قبول مورد های فرض پیش
 خوود،  هشپوژو  در آنچه به نسبت باید محقق کنند. می دخو از متأثر را شناخت جریان که

 پذیرش مورد های فرض پیش چه هر او باشد. آگاه داند، می قطعی و مسلم پیش از و بدیهی
 اصوولی  پایبنود  زیرا کند؛ می عمل تر منظم و دارد می بر گام تر محتاط ،دبشناس بهتر را خود
 در تفسویر  هوای  فرض پیش مثال، برای است. داشته آگاهی بدان تحقیق از پیش که است
 از: اند عبارت زنجانی عمید اهلل آیت مرحوم بیان
  خداست. کالم قرآن .1

  است. معجزه قرآن متن .2
 دارد. جاودانگی و مولیتش قرآن .3

 است. خالقیت دارای قرآن .4

 است. موجود حل راه و پاسخ قرآن در جامعه و انسان معضالت برای .5

 (23 – 21 :1311 زنجانی، )عمید است. شریعت تأسیس موجب قرآن .1
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 بوه  را خوویش  بور  حاکم فکری شرایط واقع در خود، های فرض پیش شناخت با محقق
 میوان  عموومی  بودیهیات  بوه  هوا  فورض  پویش  برخوی  لبتها کند. می ترسیم روشنی صورت

 اسوت  ممکون  ترنود.  شخصوی  یوا  ترمحدود ها آن از دیگر برخی و اند شده مبدل مسلمانان
 شخصی باشد. ،محتمل امر همان یا فرضیه دیگران نظر در نفر یک مسلم( )امر فرض پیش
 بسویار  شوود،  یم الهی کالم تفسیر حوزة وارد کریم قرآن «بودن صامت» فرض پیش با که

 ناطق کالمی را قرآن که اندیشد می )ره( طباطبایی عالمه نچو برجسته مفسرانی از متفاوت
 آگواه  خوود  هوای  فرض پیش قبال در باید دیگرند. برخی مفسر آن آیات برخی که دانند می
 دارند. قاطعی تأثیر ،پژوهش کلی گیری جهت بر بسیاری موارد در ها آن که چرا ؛بود

 داشوته  خوود  های توانایی از مطلوبی شناخت که است موفق زمانی وهشگرپژ همچنین
 باید ها، فعالیت حوزة انتخاب در بپردازد. هایش توانایی توسعة به ،شناخت آن پایة بر و باشد
 توسعه را خود های قابلیت و ها توانایی حوزة و ردک توجه خود های محدودیت و ها توانایی به
 پژوهشگر یرو فرا های محدودیت پایة بر تحقیق محدودة .نکرد کاری آن از فراتر امّا داد؛

 یجانت هستند، محدود یا و گسترده ،اندازه از بیش که هایی پژوهش معموالً .شود می ترسیم
 پژوهشوگر  های محدودیت به توجه و تعریف بدون پژوهش محدودة تعیین ندارند. مطلوبی
 پوژوهش  محودودة  محقوق  توا  کنود  موی  کموک  خودشناسوی  اینجوا  در نیست. پذیر امکان
 است: سودمند زیر های پرسش به توجه زمینه این در .دکن انتخاب تری مناسب
  هستم؟ پژوهش امر در کافی زمان دارای آیا  -

 دارم؟ دسترسی پژوهش برای «الزم» های کتاب به آیا -

 هستم؟ پژوهش برای گروهی مدیریت و ایجاد به قادر آیا -

 م؟هست پژوهش نیاز مورد زبان به سلطم آیا -

  ... و م؟دار را خود انتخابی موضوع با اسبمتن مالی امکانات آیا -

  مجید قرآن بنیادی مفاهیم ترجمة» عنوان با خود کتاب در زاده صفار طاهره دکتر خانم
 خوود  قرآنی مطالعات ،مستمر و هدفمند صورتی به که دهد می نشان «انگلیسی( و )فارسی

  دارد: اشاره ای آموزنده بسیار نکات به وا .است کرده بالدن درونی ای عالقه با را
 مفواهیم  دیگور  و الحسونی  اسوماء  شوناخت  اهمیت معرفی کتاب این تألیف در من سعی

 بوه  کوششی معاصران و پیشینیان آثار از یک هیچ در زیرا است. بوده مجید قرآن بنیادی
 ایون  در مون  اصولی  یةاسورم  ... نیافتم قرآن آیات با الهی اسماء ارتباط شناساندن مقصد
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 دیودم،  نمی خود روی پیش در کردن دنبال و اطاعت برای پایی رد که علمی سفر و سیر
 حودود  از بودنود  عبارت کار ابزار بود. الهی تامااله به اتکا و توانا دانای خداوند به توکل
 فکشو  تفاسویر  از بورداری  یادداشوت  بوا  تووأم  پژوهشگرانه و مشتاقانه مطالعة سال سی

 نسفی، سورآبادی، طبری، الصادقین، منهج علیه، مواهب ،انیالب مجمع ابوالفتوح، األسرار،
 توألیف  در دیگور  مؤثر ابزار ... معاصر مترجمان و مفسران آثار و نمونه المیزان، کمبریج،

 با همراه قلم با کار سال چهل از بیش بودند: ها این زبان دو به قرآن ترجمة و کتاب این
 زبوان  بوا  آشونایی  سوال  چهول  حدود نثر، و شعر در واژه کاربرد برای تمرین و پژوهیدن
 نقود  تودریس  سوال  نووزده  ویژه به دانشگاهی تدریس تا دانشگاهی تحصیل از انگلیسی
 بوه  علموی  هوای  کتاب ویراستاری سال دوازده نیز و کشور های دانشگاه در ترجمه عملی
 (14-13 :1381 ،زاده صفار) ... انگلیسی. زبان

 نیوز  دارد. اش عالقوه  و تخصوص  با اثرش تناسب و نویسنده عالقة از نشان فوق متن
 .دارد مطالعاتی حوزة یک در فعالیت جهت محقق مدت طوالنی ریزی برنامه از نشان

 تووان  نمی مثال، برای دارد. اش زندگی شیوة به ای ویژه توجه خوب پژوهشگر همچنین
 بودون  توان نمی خواند. پژوهشگر را خود مطالعاتی هدفمند و منظم برنامة بودن دارا بدون

 سونخیتی  مطالعه در استمرار کرد. محقق خود در را «پژوهش ملکة» یادگیری، در استمرار
 نودارد.  دارد، پژوهشوگر  روحیوة  بور  مخربی نقش که خود بر حد از بیش مطالعة تحمیل با

 نامیود.  دانشوجو  را خوود  تلویزیوونی  برناموة  و فویلم  تماشای ساعت پنج روزی با توان نمی
 هوای  برناموه  از بسیاری پای در کشور، جوان نسل اندیشة نیروی از عظیمی توان سفانهأمت
 سوال  در کالسوی  مباحوث  در رود. موی  میان از ای رایانه های بازی و تلویزیون یمحتوا یب

 را خود اوقات از ساعت شش تا سه بین روزانه که کردند اشاره دانشجویان از برخی ،1383
 بوه  امیود  تووان  نموی  ای شویوه  چنین با که است بدیهی کنند. می مصرف تلویزیون پای در

  داشت. درخشان ای آینده
 چوه  موفقیت مهم عوامل از یکی ،دوستان سطح ارتقای و ها معاشرت صالحا همچنین

 پیشورفت  بوه  امیود  تووان  می معاشرتی نوع باهر آیا است. دانشگاهی یا و حوزوی نظام در
 فرمودند: )ص( خدا رسول داشت؟ ودخ علمی

   یُجال سُ مَنْ وَلْیَنْظُرْ المَرْءُ اهللَ فلیَتَّقِ یجالس، من دین علی المَرْء
 کسوانی  چوه  بوا  کوه  بیندیشود  و بترسود  خودا  از باید پس است؛  نینش هم دین بر انسان
 (414 /1 :1383 )آشتیانی، کند. می برخاست و نشست
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 آنوان  لسامجو  در بایود  کوه  را عالمی های ویژگی از یکی سلم( و هآل و علیه اهلل )صلی شحضرت و
 از نقول  بوه  او 28 / 1 :1383 )آشوتیانی،  دانود.  می «یقین به شک از افراد یساز رهنمون» نشست،

  (28 ر ،215 / 1 البحار،
 باشد بِهْ تو از تو نینش هم
 بیفزاید. دین و عقل را تو تا

  از: اند عبارت خوب محقق یک های ویژگی از برخی
  ،جویی حق

  ،یدار امانت
  پشتکار، و جدیت
  ،(مبالغه بدون) تواضع
  اشتباه، قبول
  ... و دیگران تحقیر عدم
 

بیندیشیم
 هستم؟ یکس چه پژوهشگر یک به عنوان من -
 چه گیری شکل موجب ها فرض پیش این هستم؟ هایی فرض پیش چه از متأثر من -

  شود؟ می هایی گیری جهت نوع
 

  انتقادپذیری و نقادی هروحی .3
 اقوال مخصوص تنها قداست» که است  کرده اشاره درستی به )ره( معرفت اهلل آیت مرحوم

 و نقود  بوه  آنوان  احترام تجلی و قداست نه دارد احترام بزرگان اقوال امّا ؛است السالم علیهم معصومان

 هودف  شد. افراد نام هورمق نباید بنابراین ؛«ها آن تعبدی پذیرش نه و است نظریاتشان بررسی
 بوااخالق  تووأم  کوه  نقدی است. اثر کی «قوت نقاط» و «ضعف نقاط» بیان علمی نقد از

 منابع بررسی به عادت و نشود دانشمندان نام مقهور محقق تا شود می موجب ،باشد علمی
 محقوق  و اسوتاد  کسووت  در افورادی  با هابار نویسنده کند. استداللی هر شیوة و مدارک و

 قرار بررسی مورد نظرشان» که را ساده عبارت این شنیدن تاب حتی که است شده مواجه
 یوک  نگرفوت.  الگوو  آن از و گرفت فاصله فرهنگی چنین از باید .ندشتندا ،«گرفت خواهد
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 و نظورات  شونیدن  و خوانودن  تحمل کند. می پرهیز زده شتاب های واکنش از خوب محقق
 به نسبت نادرست نظری نیتی( باهر) فردی اگر ال،مث برای دارد. را خود نظر مخالف عقاید
 فضوای  در آن انتشار و موضوع دربارة کافی پژوهش انجام پاسخ، بهترین کند، بیان اسالم

 داشوته  منفی بازتابی عصبانیت، با توأم و زده شتاب پاسخ که است ممکن است. دانشگاهی
 ارائوة  محققوی،  هور  وظوایف  زمورة  از بینجامود.  نادرست دیدگاه آن اشاعة به حتی و باشد
 بوه  احساسوی  هوای  واکنش و عصبانیت جای به است. نادرست نظریات اصالح و ها حل راه
 و علموی  مشوکالت  حل به کمک مسیر در را خود توان و اندیشید باید مسئله های حل راه

  گرفت. کار به حقیقت به رسیدن
 

 نوشتن و خواندن سطح مستمر ارتقای .4
 هموواره  پژوهشوی،  نیاز فراخور به داد. اختصاص اثری هر مطالعة به را خود وقت نباید

 ارتقوای  موجوب  برجسوته،  آثار مطالعة کرد. حفظ اصلی و مرجع منابع با را خود ارتباط باید
 بوه  دادن پاسوخ  بورای  یعنوی  هدفمنود  و آگاهانوه  بایود  مطالعه ،همچنین شود. می خواننده
  .باشد موضوعی حل یا و یپرسش

 تجربوة  بودون  .اسوت  «نوشتن» نیتمر نیازمند نویسندگی، و نگارش در مهارت کسب
 بوا  را خوود  کوار  بایود  دانشوجو  داشت. موفقیت انتظار نباید آن، عملی های درس و نوشتن

 پرسشوی  طورح  بوا  بکوشد و کند شروع صفحه( پنج تا )حداکثر حجم کم مقاالتی گارشن
 ملکة ایجاد بر عالوه ،تدریج به دهد. پاسخ متقن مدارک و دالیل ارائة با را پاسخ مشخص،
 شوود.  موی  اسوتوار  و پختوه  ،شایسوته  متوونی  از تأثیرپذیری با ها بندی جمله نحوة پژوهش،

  افزاید. می پژوهش اعتبار به زیرنویس( در منابع دقیق )ذکر پژوهش، مستندسازی
 قواعود  رعایت دهید. مطابقت فارسی زبان فرهنگستان معیارهای با را خود نوشتة متن
 نگوارش  در «فارسوی  ادب و زبان فرهنگستان» مصوب های واژه نیز و فارسی خط دستور
 زبوان  دسوتور  قواعد فارسی زبان فرهنگستان گاه وب زمینه، این در .است الزامی نامه پایان
 است: داده قرار زیر نشانی به را خود مصوب های واژه نیز و فارسی

فارسیخطدستور -
http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx 
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 فارسیادبوزبانفرهنگستانمصوّبهایواژه -
http://www.persianacademy.ir/fa/wordspdf.aspx 

 ای افزونوه  کوه  ویراستار افزار نرم با را آن خود، نامه پایان یا مقاله تایپ از پس حتماً نیز
 رویراسوتیا  هوای  قابلیوت  از دهیود.  قورار  مجودد  بازبینی مورد ،است وُرد مایکروسافت برای
 نیووز و گووذاری نشووانه و ویرایشووی اشووتباهات امالیووی، خطاهووای اصووالح بووه توووان مووی

 بوه  لقعمت که آن سایت از توان می را افزار نرم این .کرد اشاره فارسی متون استانداردسازی
 رایگوان  بوه  اسوت،  (فرهنگوی  انقالب عالی شورای - رسانی اطالع عالی شورای )دبیرخانه
  بود.( (4 .5 .2) 1312 سال نیمة در آن ویرایش شماره )آخرین کرد. دریافت

ویراستارافزارنرم -
http://www.virastyar.ir/ 

 عالقمند و رشته هم دوستانِ به را آن و خواند بار چندین باید را خود شدة نگاشته متن
 در نویسنده آیا دارند؟ نوشته از را نویسنده برداشت همان نیز آنان آیا داد. نشان موضوع به
 نبایود  را موتن  ویورایش  اولین است؟ کرده عمل خوب خود مخاطبان به موضوع «انتقال»

 شوان  آگواهی  و علوم  انتقوال  بوه  قوادر  که صورتی در مردمان، داناترین .دانست آن آخرین
 کنند. جامعه نصیب علمشان از ای بهره توانند نمی نباشند،

 شاعر کام از چون که باید سخن
 مسافر گردد نجها در بیاید،
 بماند خانه در که گونه زان نه
 گرگانی( اسعد )فخرالدین نخواند. کس را او مر قائل جز به

 توانود  نمی نویسنده بسیاری موارد در نیست. فن اهل با مشورت از نیاز بی محققی هیچ
 مشورت هستند. او خطاهای مشاهدة به قادر مطلع افراد امّا دریابد، را پژوهش ایرادات خود

 افوراد  تا دهیم اجازه پس شوند. گشوده پژوهشگر برای جدیدی های افق تا شود می موجب
  1بپردازند. ما کارهای از انتقاد به مطلع

 بورای  اسوت.  ارزشومند  بسویار  شود می کسب کردن بافکر توأم نوشتن در که ای تجربه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

. محققوان ذیوربط کوه موضووع مشوابهی را مطالعوه       1داند:  دسته می افراد مطلع را سه« ترز ال بیکر. »1

. دوستان روشنفکر، افورادی کوه در میوان    3ها، افراد محیطی که مورد تحقیق هستند.  . خودی2اند.  کرده

 ( 118 - 111: 1311هایتان با آنها پر بار است. )بیکر:  اندیشه ذاشتن طرح وگ
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 نکتوة  هور  منبوع،  کامول  مشخصات و تاریخ ذکر با و شود تهیه دفتری است خوب تمرین،
 یادداشوت  ،آیود  می به دست خود مطالعات یا و زندگی عملی تجربیات از که را ارزشمندی

 و شووند  دانشوجویان   تمورین  موضوع توانند می که است موجود زیادی بسیار مسایل .ردک
 را زیر سادة قاعدة باشد. هدفمند و آگاهانه باید نوشتن د.نبیفزای آنان تجربیات بر ای تجربه

 شوود،  موی  سوپرد  فراموشوی  به افزا حجم های قول نقل های پینه وصله الی البه در غالباً که
 چیزی تحقیق، انجام بدون «آن نگارش سپس تحقیق، اول» داشت: خاطر به باید همواره
 ندارد. وجود ارائه برای
 

بیندیشیم
 دوسوتان  بوا  حتمواً  نکنیود.  رهوا  تحلیول  و تجزیه بدون را یا مقاله چیه تا کنید عادت

 یوک  عنوان به کنید. مباحثه مختلف مقاالت و ها دیدگاه دربارة تان کاری حوزة به قمندعال
 زیور  هوای  پرسش به دادن پاسخ با بار این اید، خوانده تر پیش که را ای مقاله عملی، تمرین
  کرد.( تکرار دائماً باید را کار )این بخوانید:

 مطرح او برای پرسشی چه است؟ بوده چه خود اثر نگارش از نویسنده هدف -الف
  است. بوده
  دهد؟ می اش معرفتی مشکل به پاسخی چه نویسنده -ب
 چیست؟ او دالیل و استدالل نحوة -ج

 ایود؟  داده قورار  تحلیل مورد خود شخصیت شناخت منظور به را خود نوشتة کنون تا آیا
 بلوی ق هوای  نوشوته  ،«چیست؟ من نگارش شیوة و سبک» که پرسش این طرح با توان می
 است. ما شخصیت دهنده نشان حدودی تا ما نوشتة کرد. دوباره مروری را خود

 

 زندگی در اعتدال رعایت .5
 هماهنگ تفریط، و افراط هرگونه بدون باید که است محقق زندگی از بخشی یدنپژوه

 دیگور  سوی از و آورد فشار خود به اندازه از بیش نباید شود. محقق زندگی جوانب سایر با
 الدین شهاب سید العظمی اهلل آیت حضرت مرحوم کرد. سپری بطالت به را خود اوقات دنبای

 شد، )ص( محمد آل علوم وقف اش زندگی تمام که ش( 1311 - 1211) )ره( نجفی مرعشی
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  کند: می سفارش چنین  خویش نامه وصیت در
 در عزیوز  عمور  صورف  و بطالوت  و بیکواری  از جستن دوری به: را او کنم می سفارش و

 الشّواب  یوبغ   شأنه تعالی اهلل نإ» که: است شده روایت پس ندارد. نفعی که چیزهایی
  (11 :1311 نجفی، )مرعشی الفار 

 است بازی وقت نه منشین غافل
 است سرفرازی و است هنر وقت
 آموز بزرگی و طلب دانش

 روز از روزت نگرند به تا
 باش شکن سپه خود به شیر چون
 )نظامی( اشب خویشتن خصال فرزند

 حود  از بویش  فشار تحمیل ماند. نخواهد پایدار ،معتدل روشی کارگیری به بدون مطالعه
 و اداموه  بورای  خطرنواکی  آفت که شود می کار از زدگی دل و خستگی موجب گاه خود، به

 تهیوة  از و ردکو  تقویوت  خوود  در را مطالعوه  نشاط همواره باید پس ؛است تحقیق استمرار
 از بیش پرکاری» مقابل در کردن کار خوب د.کر پرهیز اجرا غیرقابل و صوری های برنامه
 بور  دیگور  بوار  اسوتراحت  از پوس  و کشید کار از دست باید خستگی بااحساس است. «حد

 شد. متمرکز خود فعالیت و پژوهش
 

بیندیشیم
 بور  آن از میوزان  چوه  ایوم؟  داده اختصواص  پژوهش و مطالعه به را روز در ساعت چند
  است؟ بوده اساسی مشکلی به پاسخ دادن و شخصم هدفی اساس
 

 ر در کاراستمراضرورت  .6
 صوفات  توان می استمرار طریق از است. پژوهشگری هر فعالیت الزمة کار، در استمرار

 ملکوه  بوه  تبودیل  را ...( و نقدپذیری روحیة و نقادی پرسیدن، خوب به عادت )مانند خوب
 در پورد.  موی ن شواخه  آن به شاخه این از دائماً خوب پژوهشگر .کرد استوار( و راسخ )صفت
 فرمودند: السالم علیه باقر امام حضرت که است روایت

 قَلَّ إن و العبد علیه دام ما وَجَلَّ عز اهلل إلی األعمال أحب
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 کند؛ مداومت آن بر بنده که است اعمالی جمال، و باعزت خدای نزد اعمال ترین نزدیک
 (11 / 2 :1383 )آشتیانی، باشد. کم هرچند

 است نور بی شمع حلم،  بی علم
 )سنایی( است. زنبور شهد چو باهم دو هر

 یابود.  موی  سویطره  افراد علمی زندگی بر دانشگاهی اداری زندگی ،مواردی در متأسفانه
 زنودگی  آنکوه  نه ؛است قشیتحق پیشبرد جهت محقق  یاری دانشگاه اداری روابط از هدف
 یوا  و تابسوتان  مواه  سوه  مثوال،  بورای  شوود.  اداری محیط و شرایط به محدود تنها علمی

 معنوای  بوه  ایون  امّا است؛ تعطیل اداری لحاظ از خورشیدی سال آغاز به مربوط تعطیالت
 زنودگی  اداره، در تعطیلوی  بواهر  اگر نیست. پرسشگری نهادن کنار به و فکر شدن تعطیل
 کرد. تردید کار و  هدف اصالت در باید شود، تعطیل نیز علمی
 

  بزرگ اساتید یشاگرد .7
 امّوا  کنیم، می تجربه را مختلف استاد ها ده درس خویش، تحصیل جریان در معموالً ما
 یوک  انگشوتان  از کمتور  شاید) ایشان از معدودی از متأثر تنها که یابیم می در تأمل باکمی
 اریاد مقررات اساس بر رسمی شاگردی صرفاً دروس از برخی در واقع در ایم. بوده (دست
 شواید  که شویم می بزرگانی زندگی روش و راه شاگرد دیگر، برخی در و بوده علمی مراکز
 توا  کوشوید  بایود  ممکون  جای تا کنند. عوض کلی به را ما میل مبدأ و زندگی مسیر حتی

  کرد. پیدا اساتید از گروه این با ای واسطه بی آشنایی
 وکاست کم بی حتماً اند گفته آنان هرچه که نیست نآ بزرگان و اساتید به احترام معنای

 بوا  بتووان  نهایت در که است این حوزوی و دانشگاهی تحصیالت از هدف کرد. قبول باید
 بایود  کند می تصور که شجوییدان کرد. نقد و بررسی را مختلف نظرات جویی حق محوریت

 سوط تو دیودگاهش  بررسوی  کوه  اسوتادی  یا و باشد اداری( اساتید )ولو اساتید مح  تابع
 اسوت  فورق  مردودنود.  هردو و ندارند اصالت پندارد، می خود به احترامی بی را دانشجویانش

 استاد، و معلم مقدس نام از استفاده سوء با که یباکس کند می یپرور شاگرد که کسی میان
 تنهوا  و تنهوا  باید اما داشت، نگاه را ادب جانب باید است. یپرور خود و یباز دکان پی در

 .بود حقیقت و حق مطیع
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 عملی فعالیت .8
 هوایی  زمینه از برخی برد. می باال را موفقیت احتمال ،خود کاری زمینة در عملی فعالیت

  از: اند عبارت کرد، فعالیت ها آن در توان می که

 شورکت  آن در االمکوان  حتی و کرد پیدا را باال سطح علمی های نشست و مجالس -
  کرد.

 مورد در و یافت را خود شتةر در موجود تخصصی مجالت و اه پژوهشکده و مراکز -
  کرد. تحقیق ها آن با همکاری های زمینه

 بوه  مبوادرت  دوسوتانتان  کموک  بوا  و صوحیح(  انتخابی پایة )بر اساتید راهنمایی با -
 کرد. حوزه یا دانشگاه در علمی گروهی های فعالیت



بیندیشیم
 های حلقه ها، نشست در رکتش مجالت، با همکاری از )اعمرا  خود عملی های فعالیت

  دارید؟ آینده برای هایی اندیشه و ها برنامه چه. بشماریدتان  تحصیلی رشتة در ...( و علمی
 

 همایی لدینا جالل استاد عالمه مرحوم از گفتاری
 بواب  در هموایی  الودین  جوالل  اسوتاد  از گفتواری  تا است مناسب بخش این خاتمه در
  است. موجود آن در بسیاری های درس که شود نقل ادبی سرقات

 کتاب نام تغییر و انشاء جامة کردن نو
 تنک اشخاص مابین نیز ما ایّام در و بوده معمول هم قدیم در که ها سرقت انواع از یکی
 و زحمت عمر یک نتیجة که است این یافته، رواج دارند تازه چیزی نشر آرزوی که ؛مایه
 مؤلوف  حوق  اینکوه  بدون و پوشانند می آن در ردیگ انشاء جامه و گیرند می را کسی رنج

 کننود.  می قلمداد خود تازة تألیف را آن باشند، برده نام وی از و گزارده و شناخته را سابق
 در و اسوت؛  نقول  سورقت  هموین  مشمول باشد، همراه موضوع تغییر با هرگاه عمل این

 بوه  دسوتبرد  راگ و است 1المام و سلخ جزو باشد، مؤلف موضوع همان تحت که صورتی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

شدن به چیوزی اسوت و    . سلخ در اصل به معنی پوست باز کردن و المام: به معنی قصد کردن و نزدیک1

در اصطالح آن است که فکر و مضمون نظم یا نثری را از دیگری بگیرند و آن را در قالب عبارتی دیگری 
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 سورقت » از نوعی حال هر در و شود؛ می1 اغاره و مسخ داخل باشد، زده هم عبارت عین
  است. «ادبی
 نشان. و نام بی و برگه بی دزدی یا کاری دغل و شیادی .5

 سرقات فصل آغاز در که است دانشمندان و فضال تحقیقی مآخذ و مدارک سرقت همان
 شخص که: است قرار بدین دادیم وعده آنجا در که ار تفضیلی و کردیم اشاره بدان ادبی

 و بورد  موی  تصوفح  و تتبوع  رنوج  ،هوا  سوال  و ها ماه که بسا چه زحمتکش محقق دانشمند
 دود موی  کتابخانه آن به کتابخانه این از و کتاب آن به کتاب این از سراسیمه و سرگشته

 اینکوه  بورای  و نویسود  موی  ای مقاله یا کتابی در را آن و آورد می چنگ به تازه مطلبی تا
 حاشویه  در هوم  را خوود  نوشوتة  سند و مأخذ باشد، هکرد مستدل و مستند را خود نوشتة
 وسویلة  اینکوه  از غافل دهد، می دست به نسخه، خصوصیات دیگر و صفحه ذکر با غالباً
 نوشتة که است داده ادبی دست شیادتر سارقان دست به نشان و نام بی و برگه بی دزدی

 او مآخوذ  ببرند، نام مقاله نویسندة و کتاب مؤلف از اینکه جای به و کنند می تحالان را او
 ندیوده  را مآخذ آن اصالً خود، عمر تمام در شاید اینکه، با دهند، می قرار خود کار سند را
  آیند. نمی بر آن فهم عهده از ببینند، که هم فرض بر باشند. نخوانده و

 نوشوتة  سوند  را سوینا  ابوعلی «شفای» که دیدم را تجماع این از یکی خود من چنانکه
 «شوفا » کتاب خود عمر در اصالً که شد معلوم وی با برخورد در و بود کرده قلمداد خود
  دهد. نمی امتیاز «تفنگدار سه» و «ارسالن امیر» افسانة از را آن و است ندیده را
 را مأخوذ  و سوند  آن اصوالً  که کنند می وانمود چنان را گستاخی جماعت این از ای پاره و

 حودود  و باشوند  ندیوده  را مأخوذ  آن ابوداً  شواید  آنکه حال و اند بوده دیده مؤلف از پیش
  نباشد. دعوی آن با مناسب هرگز ایشان کار وضع و تتبعات و معلومات

 داده خوود  هوای  نوشوته  بوه  اعتبار و اهمیت اینکه برای نوآموز، نوکاری که هست گاه و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

د.، بدون اینکه موضوع آن را تغییر داده باشند؛ چنانکه مثالً کتابی را که به سبک خود مؤلف نوشوته  بریزن

شده است، با یوة انشاء دیگر بنویسند و بدون اینکه نامی از مؤلف اصل برده باشند، اصل آن تألیف را بوه  

ر و تنقیح داشته باشند، خود نسبت دهند، این عمل جزو دزدی و خیانت فاحش است. اما هرگاه قصد تحری

ل قدیم را به نثر فصیح سادة قابل فهم امروز تبدیل کنند، خود صنعتی بودیع و هنوری   کو مثالً کتاب مش

شرط اینکه حق مؤلف اصل را فراموش نکرده باشند و بگویند که اصل کتاب از کیسوت و   ارزنده است، به

 ( 313: 1381، ایم. )همایی ما در آن چه تغییری داده و چه تصرفی کرده

یی به گونة دیگر بدل کردن و اغاره بوه معنوای غوارت     . مسخ یعنی تغییر صورت دادن چیری را از گونه1

کردن در اصطالح آن است که اثر دیگری را از لفظ و معنی بردارند و در آن به تقدیم و توأخیر کلموات و   

 (311کنند. )همان: بسط عبارات، یا نقل کردن به مرادفات و امثال این امور، تصرف 



 20پژوهشگرشخصیت

 قدیم، ریاضیات در یا مالصدرا اسفار و ابوعلی شفای همان قبیل از ار مهمی کتب باشد،
 جزو را بیرجندی تذکرة شرح و شیرازی الدین قطب شاهی تحفة و مجسطی تحریر امثال
 عهودة  از و نخوانوده  و ندیوده  اصوالً  را هوا  کتواب  آن کوه  درحالی کند می ثبت خود مآخذ

 (311-311 :1381 )همایی، است. خارج نیز فهمش

 بایود  کوه  دارد مهم بسیار سخنی نیز ترجمه در سرقت و خیانت باب در همایی رحومم
 گیرد: قرار محققی و دانشجو هر توجه مورد

 ترجمه در سرقت و خیانت
 بوه  فارسی از همچنین و فصیح؛ فارسی به دیگر های زبان و عربی متون و اشعار ترجمة
 تامّ ترجمة اوالً اینکه: شرط به ست،ا ارزنده و زیبنده و عالی بس هنری دیگر، های زبان

 است؛ بوده عبارتی و جمله انداختن در مصلحتی اگر و باشد؛ اسقاط و حذف بدون تمام و
 در امانوت  ثانیواً:  کننود.  اعالم واضح و صریح را آن اند، داشته اختصار و تلخیص قصد یا

  .کنند مراعات را اصل مؤلف شئون و نام حفظ و نقل
 غیوره،  و عربی و فارسی از اعمّ ما زمان شیّاد مایه بی مردم از ای پاره نمابی که عملی اما

 دیگر زبان به زبانی از را دیگران ادبی و علمی مقاالت و رسایل و کتب که است معمول
 خرج به خود مستقل مؤلفات جزو را آن اصل، نویسندة حق گزاردن بدون و گردانند برمی
 اسوت،  «ایودیهما  فاقطعوا السارقة و السارق» هیال حکم مورد و فاحش سرقت دهند، می

 ظاهر؛ اندام و جارحه و دست بریدن بر موارد این در را ید قطع توان می هست که چیزی
 انگشوت  چهوار  اول دزدی در اموال، دزدان مثل اگر که باشد چنان نه یعنی نکنند؛ حمل
 چپ، دست تمام و راست دست انگشت باقیماندة با کردی، قطع را او راست دست پنجة
 تأویول  معنوی «ید قطع» به شاید اینجا را دست بریدن بلکه کند، تکرار را دزدی همان
 قبویح  زشوت  عمول  ایون  از دسوت  همیشوه  برای ادبی دزدان که کنند چنان یعنی کنند؛

  (382-381 )همان: شود. بریده کارها قبیل این از دستشان و بردارند؛



 



 

 

 

 

 

 ومد فصل

 علمی روش و علم

 
 آگواهی  یوا  نوادانی  برابور  در دانوایی  و دانسوتن  کیفیوت  یا وضع معنای به لغت در لمع

 گفوت.  سخن موضوعی دربارة نباید علم بدون که شود می گفته مثال، برای است. نادرست
 بورای ) تحصویلی  ةرشت یک نظیر ،یافته نظام های آگاهی از بخشی معنای به علم همچنین

 هور  بوه  «علوم » دانشومندان  اصوطالح  در .اسوت  (سیشنا زمین علم یا سیاست علم مثال،
  است. تیزبینانه شناختی و دقیق یمعرفت علم بلکه ؛شود مین اطالق شناختی و دانسته
 در تحقیوق  شناسوی  روش قواعد ترین مهم از برخی و علم تعریف بیان به فصل این در

  پردازیم. می اسالمی علوم مطالعات
 

  است. فتهیا سازمان و منضبط شناختی علم .9
 بور  مبتنوی  هکو  است «یعلم» اطالعاتی دارای زمانی نامه پایان یا و کتاب مقاله، یک
  از: اند عبارت ها گی ویژ آن باشد. علم تعریف مطابق یهای ویژگی

 دهنودة  ارائوه  و دارد پیوسوته  هم به ترتیبی و نظم یعنی ؛است یافته نظام شناختی علم -
 آور یقوین  نتوایج  بوه  صحیح مقدمات چینش پایة بر چنانکه است. منسجمی شناخت
  برسد.

 عالمه .است پژوهشگر وجود عدم یا و وجود از نیاز بی که دارد داللت واقعیتی بر علم -
 آن کلوی  جریوان  و وجوود  کوه  واقعیتوی  انکشاف از: است عبارت علم» :نویسد می جعفری

 و قضویه  اسوت.  کرده اربرقر ارتباط آن با که باشد بوده انسانی درک عوامل و من از نیاز بی



تحقیقروشدرقاعدهیکصد24


-15 :1311 )جعفری، «نامیم. می علمی قضیة کند، حکایت انکشافی چنین از که را ای مسئله

11)  

 اسوت  دالیلی دربردارندة علمی گزارة هر .است منطقی ادلة و استدالل بر مبتنی علم -
 توا  اسوت  الزم آنکوه  ضومن  پردازنود.  می خود موضوع اثبات یا و چرایی تبیین به که

 151 / ق 331) فوارابی  چنانکه ؛شو جدا «اسباب» مفهوم از باهم پدیده دو انیهمزم
 نظایر و خورشید آتش، چون اسبابی از ناشی «حرارت» که دانیم می که دارد اشاره م(
 علوی  رابطة در ولی اند باهم همزمان هرچند که هستند نیز دیگری امور امّا است؛ آن

 غوروب  بوا  آن تقوارن  جهوت  به فردی مرگ یا و تولد علت چنانکه ندارند. قرار باهم
  (111 :1118 )الخطابی، نیست. آن طلوع یا و خورشید

 بنودد.(  موی  بور  رخت آن از شک علم، حصول )با .کند می صد در صد یقین افادة علم -
 تأییود،  کوه  زموانی  توا  رو این از و است درصد پنجاه از بیش گمانی متضمن فرضیه
 یقوین  بوه  علوم(  آن موضووع  با )متناسب علمی روش طریق از امری رد یا و اصالح
 در کوه  اسوت  ضوروری  نکتوه  ایون  به توجه نامید. علم توان نمی را آن نشود، منتهی

 ال الظون  )ان زیورا  نهواد  بنیوان  را دین اصول توان نمی گمان و ظن با» اسالمی مطالعات

 (131 :1318 آملی، )جوادی «(شیئا الحق من یغنی

 حودیث،  علم است. وصول قابل خود موضوع با متناسبی و معتبر روش طریق از علم -
 نیازمند یک هر و...، طب علم تاریخ، علم قرآنی، علوم عقلی، علوم و فلسفه فقه، علم
 1411 - 1345) تهرانی حسینی عالمه مرحوم هستند. خود خاص روش کارگیری به
  نویسد: می )ره( طباطبایی عالمه مرحوم وصف در (ق

 و کردنود  موی  تمجیود  بسویار  {ق 1111 - 1111} کاشانی فی  حسنم مال مرحوم از
 را کسوی  کمتور  اسوالم  عوالم  در او جامعیت به و است علوم جامع مرد این فرمودند: می

 مزج و خلط باهم را علوم و واردشده مستقالً علوم در که شود می مالحظه و داریم سرا 
 وارد ابوداً  دارد، را روایی فسیرت روش که مصفّی و أصفی و صافی تفسیر در است. نکرده
 مطالعه را او وافی کتاب که کسی اخبار در ،شود نمی شهودی و عرفانی و فلسفی مسایل
 هوای  کتواب  در است، نخوانده فلسفه اصالً گویی و است صرف اخباری یک بیند می کند

 نکوه ای بوا  شود. نمی خارج موضوع از و کند نمی تجاوز روش همان از نیز ذوقی و عرفانی
 توا:  بی طهرانی، )حسینی است. بوده المتألهین صدر شاگردان مبرزان از و استاد فلسفه در
21) 
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 دارند. مختلفی انواع پژوهشگران فاهدا اساس بر ها پژوهش .11
 از کوه  اسوت  «علمویجدیدمسایلیافتنونوجویی» ها پژوهشیکی از انواع 

 کشوف  ترین بزرگ د.نانجام می علم لیدتو به مستقیماً که هستند هایی پژوهش ترین اساسی
 البتوه  و اسوت  عوالی  اسوتعدادی  امور  ایون  است. بوده بالفعل امر کنار در قوه ادراک انسان

 هوای  رسواله  و مقواالت  و هوا  کتواب  از برخوی  طلبود.  می نیز را بسیاری جسارت و شهامت
 مطرح ای زاویه از را مسئله یا و افزایند می نظر مورد علمی ةحوز بر جدیدی چیز دانشگاهی

 بوا  کامل آشنایی مستلزم امر این بود. نشده واقع کسی توجه مورد زمان آن تا که کنند می
 رفت. فراتر علم فعلی مرزهای از آن بر اتکا با بتوان تا است آن بر اشراف و تحقیق ةپیشین
 برابور  در نوجوویی  یوا  کواری ابت هوای  پوژوهش  را هوا  پوژوهش  نوع این محققان، از برخی
 کشوف  ایو  یافتن دنبال به ابتکاری پژوهش نامند. می «نوگستری یا ییدیأت» های شپژوه
 چیوزی  تفصیل یا گستردن شامل تنها ییدیأت پژوهش اما است؛ مجهول دیگران بر آنچه
 است ممکن گاه (11 :1358 ،پور آریان) است. معلوم دیگران بر اجمالی صورت به که شود می
 ةارائو  صوورت  ایون  در کوه  بینجامود  نووین  دانش یک استنباط به تحقیق یک نوآوری که
 ترسیم را نوین علم فصول و ابواب آن مسایل اساس بر که طلبد می را جدیدی «موضوع»

 کرده استنباط نوینی مباحث و مسایل خود تحقیقات ضمن در محقق دیگر عبارت به .کنند
 دهد. تعمیم را کاربردشان دیگران، با ها آن کردن االذهانی بین با تا کوشد می و

 د:شو توجه زیر نکات به زمینه این در
 کنید.ن مطرح خود تحقیق پرسش عنوان  به را بدیهی موضوعات گاه هیچ .1
 مسیر در توان می ،ودخ جامعه معرفتی و فرهنگی های نیازمندی انبوه به توجه با .2

  گرفت. قرار نوین های پژوهش
 نو از بیش بلکه یست؛ن آن برای تیازیام نفسه فی پژوهش، یک بودن جدید و نو .3
 فرهنگی و دینی معارف سطح ارتقای در تحقیق ةسازند و مفید نقش ،مطلب یک بودن
 عمیق محتوایی با نوآوری اگر اما یست؛ن ارزش واجد ای تازه سخن هر دارد. اهمیت جامعه

 صورت آن در باشد، جامعه فرهنگی های نیاز رفع و «خواهی حق» و «یابی حق» دنبال به

وناقصامورتکمیل» به ها پژوهش از دیگر برخی است. داشته بزرگ توفیقی محقق

 منجر علمی موضوعات ةدربار جدید های یافته معموالً دارند. اختصاص «گذشتهناتمام
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 این انجام دالیل ةدربار خلدون ابن .شوند می پیشین تحقیقات اصالح یا و تجدیدنظر به
 پیشین آثار در نقصان وجود از اطالع .1 است: هکرد اشاره زیر واردم به ها پژوهش از دسته

 یا و مسایل قالب )در است. مانده باقی ناتمام آنچه تکمیل .2 آن، رفع جهت در کوشش و
 اشتباه رفع در نه اصلی بحث اینجا در (1123 /2 :1315 خلدون، )ابن نظر( مورد آثار بر فصولی
 رفع به تواند می البته و هاست آن کیفی و میک گسترش در که قبلی، های پژوهش
 چگونگی ةدربار بسیاری های پژوهش مثال، برای .بینجامد ها پژوهش دیگر اشتباهات
 عدم متوجه محقق است ممکن اما ؛است پذیرفته صورت جامعه در نماز امر گسترش
 کشور مختلف شهرهای شرایط با منطبق عملی های حل راه ةارائ به ها آن کافی عنایت
 پژوهشی وارد دیگر سوی از و است پیشین کارهای تکمیل نیازمند سویی از او شود.

 شود. می نوجویانه و ابتکاری

 تغییر )بدون «پیشینمفصلآثارنکردمختصر» ها پژوهش انواع از دیگر یکی

 ،مطول و طوالنی متون خالصه کردن به عمدتاً ها پژوهش این است. (آن محتوای در
 دانشگاه در تحصیلی نیمسال یک رد که است طبیعی کنند. می اکتفا آموزشی اهداف جهت

 گلچین داد. قرار درسی منبع عنوان به را قطور بسیار کتابی توان نمی جلسه( 11 حداکثر)
 کافی اندازة به اصلی مباحث که به صورتی اثری، چنین خالصه کردن و مطالب کردن
 هرچند .یستن ای ساده چندان کار ،شودن مخدوش کتاب محتوای نیز و ندشو انتخاب
 اگر مثال، برای شود. می محسوب دوم ةدرج منبع ،اصلی اثر به نسبت نهایی، محصول
 نوجوانان( )مانند خود خاص مخاطبان ةاستفاد جهت به را قرآن تفسیر ةدور یک بخواهیم
 از دسته آن حذف مستلزم آن نگارش که ایم شده پژوهش از شیوه این وارد کنیم، خالصه
 ةکنند طرف بر کار این یست.ن ما خاص مخاطبِ فهم مناسب که است تخصصی مطالب
 اما ؛طلبد می را بسیاری مهارت و دقت اولیه باور خالف بر و است جامعه اساسی نیاز یک
 مان علمی رشد بر منفی اثری آن، بر اکتفا و یخالصه خوان به عادت که داشت نظر در باید
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 تبدیل از خاص، مخاطبان جذب یا و آموزش امر در شیوه این بودن مفید مرغ به لذا 1دارد.
 کرد. باید حذر مطالعاتی فرهنگ به آن

 در آن دهی انسازم و پراکنده مطالب آوری جمع» شامل ها پژوهش از دیگر ای گونه
 ساز زمینه اما نیست اساسی نوآوری دارای روش این شود. می «مند نظام ای مجموعه
  کرد: اشاره زیر موارد به توان می ،مثال برای بود. خواهد بعدی های پژوهش
 مسجد، به مربوط فارسی اشعار آوری جمع -

 فرهنگ، یک قالب در عربی زبان در جامد افعال گردآوری -

  «المیزان» تفسیر موضوعی دهی سازمان -

 (السالم علیه یوسف حضرت داستان دربارة )مثالً موضوعی های شناسی کتاب انجام -

 از برخی چنانکه ؛بینجامد نوین علمی گیری شکل به روش این که است ممکن هگا
 آنکه چه دانند. می ها پژوهش از نوع این ةپای بر را بیان علم پیدایش آغاز محققان
 مسایل ق( 121 )متوفی سکاکی یوسف یعقوب ابو ،(ق 411 متوفی) جرجانی عبدالقاهر

 در (ق 252 متوفی) جاحظ ،تر پیش آنکه ضمن ،یافتند پراکنده نحوی کتب در را بیان علم
 به منجر توجه این بود. آورده گرد را دانش آن مسایل از بسیاری «التبیین و البیان» کتاب
 بیان علم عنوان با علوم دیگر از آن کردن جدا و علم این موضوع کشف جهت در تالش
 جز چیزی تر یشپ آنکه حال نگاشتند. آن ةدربار مشهوری کتب که جایی تا گردید

 (1124 / 2 :1315 خلدون، )ابن رسید. نمی نظر به پراکنده مطالبی مجموعه

 ترجمه رود. می به شمار علمی های پژوهش دیگر زمرة از نیز «علمیآثارترجمة»

 فرهنگ انتقال اول ةدرج در بلکه یست؛ن دیگر زبان به زبانی از متن یک ةساد انتقال تنها
 سیر بر اسالم جهان در ترجمه های نهضت تمامی است. دیگر انزب به زبانی از تمدن و

 است. شده جوامعشان در هایی واکنش بروز به منجر و بوده گذارتأثیر ها آن فرهنگ و تفکر
 سپس ؛ردک استخراج را تحقیق نیازمند نکات ،آن دقیق ةمطالع با باید نخست ترجمه، برای

 ترجمه این اد.د انجام را اصلی متن ةترجم کتاب، معرفی بخش و مقدمه نگاشتن با
 واژگان تحقیق با همراه و تصرف و دخل بدون) دقیق و علمی ةترجم صورت به تواند می
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 طاهره دکتر مرحوم باشد. ( معنا رعایت کنار در مترجم، ةسلیق اعمال) آزاد ةترجم یا و (آن
  نویسد: می قرآن( ةبرجست مترجمان )از صفار زاده
 ها پرسش این به که است مثبتی های پاسخ مجموعه از بارتع ترجمه یک موفقیت

  شود: داده باید
  شده؟ رسانده اصلی متن مفهوم آیا . أ

  ؟شده حفظ نویسنده لحن آیا . . ب

  یافته؟ را متن متناسب و خاص زبان مترجم آیا . . ت

  ؟شده انتخاب دقیق و درست واژگان آیا . . ث

  آمده؟ عمل به زبانی دستور تطابق آیا . . ج

  شده؟ رعایت نویسنده کالم طول ها جمله برگرداندن در آیا . ح

 (21 :1381 زاده، )صفار ؟شده داده کافی اهمیت گذاری نقطه عالمات به آیا . خ

 Cowley «کولی» مثال، برای است. موجود مختلفی تعابیر و تعاریف ترجمه دربارة
 ةدیوان های حرف یا دیوانه که ماند می این به خط به خط یا و کلمه به کلمه ةترجم نویسد: می

 زبان معادل ترین نزدیک از که داند می آن از عبارت را ترجمه Nida «نایدا» کند. نقل را دیگری
 «سیمونز ارنست» و باشد مند بهره ،سبک لحاظ از بعد و مفهوم جهت از اول ترجمه، مورد

Ernest Simmons متن پیام و مفهوم که است ای ترجمه خوب، ةرجمت که است معتقد 
 (21 - 21 ،همان :نک) باشد. کرده حفظ امکان حد سر تا بیان( )شکل فرم ةعالو به را اصلی

  نویسد: می ترجمه دربارة نیز همایی الدین جالل
 در هنری خود که کار این و برگردانیدن دیگر زبان به زبانی از را مطلبی یعنی ترجمه
 است. شایع و روا – هردو – نثر و نظم در شود، می شمرده ادبی ارز گران هنرهای جزو

 است: قسم دو بر ترجمه
 کلمه به کلمه و حرف به حرف را آن که اللفظ تحت ترجمة یعنی «پایخوان» یکی .1

 ترجمة در چنانکه باشند، دهرک نقل دیگر زبان از زیاد و کم بی بندی جمله صورت با حتی
  است. معمول آسمانی مذهبی کتب

 را ای نویسنده و گوینده مراد حاصل و مقصود روح که معنی به ترجمة دیگر، قسم .2
 زبان دستوری و ادبی خصوصیات چنانکه بریزند، دیگر زبانی قالب در را آن و بگیرند
 و است مایه گران و عالی بسیار هنری خود این و باشد؛ شده مراعات کامالً هم ترجمه

 استادی براعت و تبحر تنهای الیه، منقول و منقول منه زبان دو هر در که کسی از جز



 29علمیروشوعلم

 نیست. پرداخته و ساخته باشد، برخوردار کامالً نیز ادبی مستقیم سلیقة و ذوق از داشته،
 (313 :1381 )همایی،

 از: است عبارت خوب مترجم یک شرایط همچنین
 ،زبان دو هر به وی تسلط .1
 ،رعایت .2
 نظر، مورد متن موضوع به علمی احاطه .3
 دارد. تعلق بدان اثر ةنویسند که ای فرهنگی سترب با مترجم شناییآ .4

 دشو واقع پذیرش مورد دانشگاهی پژوهشی ةرسال یک عنوان به تواند می زمانی ترجمه
 اثر، ترجمة بر عالوه دانشجو و باشد رشته آن به مربوط آثار رینبهت از شده انتخاب متن که

 بپردازد. آن محتوایی نقد به ،علمی ای شیوه به حتماً

 است. «خطینسخدرتحقیقیادشوارآثارشرح» ها پژوهش انواع دیگر از

 توسط به عربی نحو علم در ق( 112 - 111 )حدود «ابن مالک  الفیه» مثال، برای
 نوشته دیگر شروحی نیز آن شروح از برخی بر حتی و شده داده شرح بسیاری های شخصیت

 از را الفیه مطالب تا اند کوشیده ودخ علمی فعالیت خالل در شارحان از برخی است. شده
 در تحقیق کلی، طور به درآورند. آسانی به مباحث یچیدگیپ از و تفصیل به اجمال حالت
  است: زیر موارد شامل خطی آثار زمینة
 .اصلی ةنسخ هویت شناسایی .1
 .نسخه وثاقت و پژوهشی اولویت ترتیب به دیگر خطی نسخ شناسایی .2
 اصلی. ةنسخ با ها نسخه دیگر ةمقایس .3
 .آن فرهنگی واژگان مفهومی فضای بر اشراف و نظر مورد تاریخی ةدور بررسی .4
  متن. در موجود های دشواری دیگر و علمی اصطالحات لغات، شرح .5

 او دانست. می نسخ کردن مقابله از غیر را تصحیح عمل همایی الدین جالل مرحوم
 را نسخه یک میان آن در و کنند می جمع را ابکت یک از مختلف نسخه چند که را کسانی
 مشخص بدون نیز را ها بدل نسخه و نهند می نام بدل نسخه را بقیه و دهند می قرار اصل
 تنها کارشان ارزش کنند، می ثبت حواشی در خاص عالمات با ،ها آن سقم و صحت کردن

 مطلع اند، ردهآو دست به که هایی نسخه مجموع از را خواننده فقط که است این در
 گفت: می او سازند. می
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 آن دربارة مولوی مثنوی قصة یاد به بینم می را نویسها بدل  نسخه قبیل این وقت هر من
 از را او سفید موهای که رفت سلمانی پیش و بود نوگُزیده عروس که افتم می مو دو مرد
 فرصت من هک گذاشت او پیش و بریده یکجا را او ریش همة سلمانی کند. جدا سیاه
 او .111 :1311 )نصری، کن. جدا هم از را سیاه و سفید موهای خودت ندارم، را کار این
  (14 ص ،نامه یمختار از نقل به

 که تصحیح دقیق روش و نیست نُسَخ مقابلة تحقیق اهل شأن که بود معتقد همایی
 با ها آن بلةمقا و گوناگون های نسخه آوری جمع بر عالوه است، بوده نیز گذشتگان سنت

 موضوع در تبحر و احاطه متضمن که است نسّاخ، تصحیفات و تحریفات یافتن یکدیگر،
 با آشنایی نیازمند هم که کاری کند. عرضه را ارحج نسخ یا نسخه و پیداکرده را کتاب
 با او است. پشتکار و دقت و موضوع در تبحر هم و است کار این فنی و علمی موازین

 گوید: می چنین دردمندی
 جزو در نامید، توان می فارسی ادبیات بازار آشفتگی دورة را آن که ایام این در متأسفانه

 مشتبه و مخلوط یکدیگر به نیز مقابله و تصحیح عمل ،ها یاشتباه کار و تخلیطات سایر
هر  است. گردیده نااهالن مداخالت خوش دست فرهنگی امور اکثر مثل کار این و شده
 باد و کرده هیته ها خانه کتب از عکسی نسخة دو فن اساتید تشبه و قلیدت به بینی را که
 و علمی کتاب فالن یا دیوان تصحیح مشغول بیش حوصله از لقمة که افکنده گلو در

 مایة آید، می بازار به فایده بی های کوشش این محصول که گاهی و است قدیم نثر ادبی
 (112 )همان: است. شرمساری و خجلت و فضیحت

اشتباهاتاصالح» به منظور پژوهشگر کوشش در ها پژوهش از دیگری شکل

 عمد، غیر یا عمد به خود آثار در نویسندگان از برخی شود. می مشاهده«دیگرنویسندگان

 فرهنگی های حساسیت که اند داده ارائه اسالمی معارف و دین ةدربار ینادرست مطالب
 از دسته این در موجود اشتباهات رفع پژوهشگران ةوظیف ،نتیجه در دارد. دنبال به بسیاری

 ناگزیر کند، می رد را ها لغزش آن که دانشمندی» که داشت توجه باید آنکه ضمن ؛است آثار

 «شود. آگاه آن بر خواننده تا بگذارد یادگار به مکتوب صورت به و بنویسد را خود دالیل باید
 (1123/  2: 1315خلدون،  )ابن
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 باشد. خود پژوهش کاربردهای متوجه باید رپژوهشگ .11
 تقسیم کاربردی های پژوهش و )بنیادی( پایه های پژوهش به اعتباری به را ها پژوهش

 مستقیم صورت به ولی باشد «کاربردی پژوهش» ةزمین تواند می ای پایه پژوهش اند. کرده
 دارای کاربردی های پژوهش که درحالی نیست. ها انسان زندگی در یکاربرد علمی متوجه

 این دو هر انجام ضرورت در هستند. بشریت و جامعه مشکالت حل متوجه مستقیماً
 در توانایی کسب جهت به کشور هر سیاسی گیرندگان تصمیم نیست. شکی ها پژوهش

 خود ها پژوهش از دسته این و هستند کاربردی های پژوهش نیازمند جامعه، عملی ةادار
 زندگانی دقیق تشریح به نیاز بر عالوه ما مثال، برای هستند. ای پایه های پژوهش بر متکی

 با غالباً کاربردی هایی پرسش طرح نیازمند ،سلم و آله و علیه اهلل صلی اسالم بزرگوار پیامبر سنت و
 در آن ساختن عملی جهت در آن نظایر و «چطور» ،«چگونه» ،«چه» پرسشی ادوات
  هستیم. خویش زندگی

 

 
 

 برای پردازند. می نیز موضوع شناسی آسیب از زوایایی به معموالً ربردیکا مطالعات
 به باید شود، می نوشته اسالم جهان در تفرقه معضل حل به منظور که پژوهشی مثال،
 به این است. ضروری مشکل شناخت  از پس راهکار ارائة بنابراین ؛بپردازد نیز تفرقه موانعِ

بررسیجامعی:پژوهشپایه
   دربارهسنتنبوی

بررسی:پژوهشکاربردی
نحوهپیادهکردنسنت

 درجامعه نبوی

:کاربردیشدنپژوهش
ارائهنتایجتحقیقبهمدیران
 وبخشهایاجراییجامعه
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 تهدید رفع برای انگیزه داشتن .2 نیز و کردن حل ایبر ای مسئله وجود .1 ضرورت معنای
 مبدل راهبردی گزارشی به و شود خارج تکراری گزارش یک حالت از پژوهش تا است
  شود.

 

 است. ترکیبی های روش از استفاده ها پژوهش از برخی اقتضای .12

 دو اجدو تاریخ علم مثال برای گیرند. می بهره ترکیبی های روش از ها پژوهش از برخی
 گردآوری تنها تاریخ علم .عقل -ب نقل -الف از: ندا عبارت که است. روشی ةجنب

 علم این بلکه ؛نیست گذشته حوادث شناخت جهت ها آن ةمقایس یا و تاریخی های روایت
 از عبرت و تجربه کسب تاریخ اصلی ةفاید پردازد. می وقایع آن تفسیر به اول ةدرج در

 ابوالحسن چون بزرگی مورخانی هدف نه گر و است مروزا مشکالت حلِ برای گذشته
 بیرونی ابوریحان و ق( 284 متوفی) یعقوبی یحیی ابی ابن احمد ق( 341 متوفی) مسعودی

 نوعی تاریخ رو این از است. نبوده سرگرمی برای جزئی قایعیو تنها بیان ق( 441 یمتوف)
  دارد. نیز اخالقی و عملی ای جنبه و است حکمت
 که اند آورده حساب به نقلی  علوم از را تاریخ علم برخی ،جدید مطالعات در حال این با
 است. شده منجر «تاریخ ةفلسف» به دو نیا میان پیوند است. (عقلی علوم) فلسفه مقابل در
 زبانی صورتی واجد شناخت ،«خبر» به «تاریخی ةواقع» تبدیل با سویی از تاریخ ةفلسف در
 پیدا تحلیلی صورتی «نظری استنتاج» با منقول تاریخیِ وایتر دیگر سویی از و دهش
 و لوازم همچنین (43 :1118 )حمیش، رساند. می یاری واقعه شناخت به نهایت در که کند می

 هستند اما ؛است اش استنتاجی و نظری ةجنب با متفاوت آن زبانی ةجنب روشی تبعات
 و بوده فلسفه و تاریخ ةرابط از تصوری چنین فاقد یا که مورخانی نیز و فالسفه از بسیاری

 و کلی امری را فلسفه و جزیی امری را تاریخ مثال، برای .کنند می انکار آن را اصوالً یا
 تعارضات از بسیاری بنابراین، (125 - 24 منبع، همان) دانند. می یکدیگر با جمع غیرقابل

 .ندکن می نمایان علوم بندی طبقه ةشیو در را خود ای رشته بین
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 نظری استنتاج نهایت در و زبانی روایت به واقعه تبدیل - تاریخ ةفلسف

 

 پردازی نظریه و تحلیلی ی،توصیف مطالعات .13
 بدون موضوع، یا و پدیده یک از گزارشی رائةا به که ستا مطالعاتی توصیفی مطالعات

 و واقعه یک ارشگز بر ،ها پژوهش گونه این در هستند. آن پیدایش و گیری شکل یابی علت
 توجوه  «آن آمودن  بوه وجوود   چرایی» نه و «است موجود» که جهت آن از ،اندیشه یک یا

 را گذشوته(  به )مربوط تاریخی وقایع حوزة در توصیفی مطالعات محققان از برخی شود. می
 هوای  جنبوه  از نظور  صرف اما اند؛ کرده جدا توصیفی مطالعات از تاریخی، مطالعات عنوان با

 روایت نقل صرفاً که تاریخی مطالعات از قسمت آن تاریخی، مطالعات شناسی روش خاص
 بود. خواهد توصیف حوزة در است، تاریخی ای پدیده از

 برای است. بوده رایج اسالم جهان در توصیفی مطالعات از مختلفی های شیوه دیرباز از
 معمووالً  گذشوته  در که - حج فریضه ادای خالل در اسالمی دانشمندان از بسیاری مثال،

 سووفر وقووایع و مشواهدات  توصوویف بوه  - بووود بسویاری  هووای سورزمین  از عبووور مسوتلزم 

 - 1183 / ق 581 - 511) جبيذر  ابذن  رحلة از: اند عبارت آثار این از برخی پرداختند. می

 العبودری  اثور  المغربيذة  الرحلذة  م(، 1214 / ق 111 )متوفی هروی اثر الدلیل م(، 1185

 واقعه

:خبر  تبدیل به زبان 

تمثیلی/ تقریری / وصفی   

:اندیشه   تبدیل به شناخت عقلی 

تأویلی/ تفسیری    
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 بسووزایی توواریخی اهمیووت از توصوویفی هووای سووفرنامه ایوون م( 1321 / ق 188 )متوووفی
 قبور  محودودة  کوردن  مشوخص  ضومن  اش، سوفرنامه  در جبیر ابن مثال، برای برخوردارند.

 جویی تبرک و مردم زیارت بر تصریح السالم( )علیهما هاجر حضرت مادرش و اسماعیل حضرت
 بوه  تووان  می توصیفی های پژوهش های نمونه دیگر از دارد. آنجا در نمازخواندنشان و آنان
 العووام  ابون  هوای  پوژوهش  در آن از هایی نمونه کرد. اشاره اسالمی دانشمندان یشناس اهیگ

 ابن است. مشهود م( 1231 / ق 131 )متوفی الرومیه ابن نیز و م( 1184 / ق 581 )متوفی
 آثوارش  در توا  کوشوید  و کورد  بسیاری های مسافرت گیاهان انواع مطالعة جهت به الرومیه

 تشوریح  را ها آن های ویژگی و نباتات اجزای زائدالوصفی دقت با «المشرقية الرحلة» نظیر

 في الجامع» کتواب  به توان می همچنین (55 – 54 :2114 ،ابو خلیل) دهد. تمییز یکدیگر از و

 تورین  بوزرگ  خود نوع در که کرد اشاره م( 1248 ق/ 148 )متوفی بیطار ابن اثر «االدوية

 هوای  پوژوهش  به توان می نیز جغرافیا علم در بود. خود زمان در شناسی گیاه المعارف ةداير

 آفریقوا،  شمال به بسیار های مسافرت با که کرد اشاره م( 1114 / ق 511 )متوفی ادریسی
 در او کوه  ای نقشه کرد. مبادرت مهمی جغرافیایی های نقشه ترسیم به اروپا و صغیر آسیای
 از بخشوی  همچنین دهد. می نشان را اطالعاتش بودن پیشرو کرد، مترسی جهان از زمانش
 آن ابوزار  توصویف  و هوا  بیمواری  انوواع  از گزارشی شامل که پزشکی در رایج های پژوهش
 181 - 311) سینا بن حسن بن عبداهلل بن حسین الرئیس شیخ آثار در آنچه نظیر نیز است،

 ق 421 )متوفی زهراوی عباس بن خلف ابوالقاسم و قانون کتاب در م( 1131 - 428 / ق
 شود می دیده «لیفأالت عن عجز لمن التصریف» کتاب در م( 1135 /

 معمووالً  و اسوت  دشوواری  کوار  تحلیلوی  از توصویفی  هوای  پژوهش کردن جدا امروزه
 زیوادی  بسویار  اهمیت توصیف است. تحلیل هم و توصیف هم بر مشتمل جدید تحقیقات

 کوه  کجا هر زیرا ؛است تحلیل از بیش پژوهش در آن نقش که گفت توان می حتی و دارد
 به نیز تحلیل نارسا، یا و نادرست توصیف صورت در و دارد وجود نیز توصیف است، تحلیل
علووم   حوزة در ها پژوهش از بسیاری ناکامی دالیل از یکی شود. می دچار سرنوشت همان
 ؛هاسوت  آن گورفتن  کوم  سوت د و توصیفی های پژوهش به کافی توجه عدم کشور، انسانی
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 آن چرایوی  علول  تحلیول  بوه  نباید موجود، وضعیت از کاملی توصیف وجود بدون بنابراین،
  پرداخت.
 هموین  از و پوذیرد  موی  صورت مختلفی های شیوه به مشکالت با علمی مواجهه نحوة
 های پژوهش به تقسیمشان ها آن از یکی که شوند می تقسیم گوناگونی انواع به ها پژوهش

 ها( )معلول است موجود وضعیت علمی بیان توصیف است. تحلیلی های پژوهش و وصیفیت
از هور دو شویوه    جدیود  معتبور  هوای  پژوهش ها( )علت آن. گیری شکل ابیی هریش تحلیل و

 توصیفی و یا تحلیلی دانست. کامل طور به را ها آن توان نمی و ندکن استفاده می
 یوا  وضعیت یک توضیح در معلولی و علّی بطروا مجموعه بر مشتمل حلیلیت مطالعات

 آشفتگی متأسفانه شد. آشنا «نظریه» مفهوم با باید ها آن شناخت برای هستند. مسئله یک
 کاربرد دلیل به را خود واقعی معانی الفاظ و است موجود نظریه مفهوم خصوص در بسیاری
 ماننوود یطمطراقوو پوور الفوواظ بووا را خووود فووردی اینکووه انوود. داده دسووت از هووا آن نابجووای

 در تنها نباشد، آن واقعی معانی به پایبند ولی کند، خوش دل «پرداز تئوری» ،«پرداز نظریه»
 کوه  اسوت  کسی پرداز نظریه بفریبد. را ای عده الفاظ، و کلمات بازی با تواند می مدت کوتاه

 نوعی ایدب ابتدا نظریه شناخت برای کند. ارائه اش نظریه موضوع از جامع تحلیلی و توصیف
 کوه  شرطی است ای قضیه علمی، قانون شناخت. را «قانون» به موسوم شرطی قضایای از

 داراست: را زیر ویژگی سه حداقل
 مانند: ؛دارد شرطی بیانی اسلوب .1

 .شود می کمتر بیشتر/ )ب( پس شود، کمتر بیشتر/ )الف( چه هر
  .ددا نخواهد داد./ خواهد روی )ب( پس ندهد، دهد/ روی )الف( اگر
 )ب( دوم بخش و «گذارتأثیر عامل» یا «علت» شرط، همان یا )الف( اول بخش در .2

 شوند. می آورده «پذیر تأثیر» یا «معلول» شرط، جواب همان یا

 و محودود  بوا  است. نامحدود «مکان» و «زمان» و «موضوع» نظر از علمی قانون .3
 شود. می فرضیه به مبدل قانون -  پژوهش نوع با متناسب - آن شدن نیمع

 کوه  اسوت  فکوری  منسجم دستگاه نظریه کرد. تشریح را نظریه مفهوم توان می اکنون
 شوکلی  به آن متغیرهای که شکلی به باشد؛ پیوسته به هم علمی قانون سه شامل حداقل
 اسوت.  موجود متغیر نوع دو اینجا در باشند. هم دهنده حیتوض دیگری از پس یکی مستقیم
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 یوا  معلووم  هموان  وابسته، متغیر و است «گذارتأثیر عامل» ای «علت» همان مستقل متغیر
 شود: توجه زیر جمالت به مثال، برای است. پذیرتأثیر
 هوای  ارزش پوس  شود، بیگانه مرجع گروه ای، جامعه سیاسی مثبت مرجع گروه اگر -
  کرد. خواهند تغییر آن از متأثر نیز فوق جامعة
 از میوزان  هموان  به پس کند، تغییر بیگانه های ارزش به جامعه یک های ارزش اگر -

  .شود می کاسته اش سیاسی نظام مشروعیت

 نظوام  پایوداری  از میزان همان به پس شود، کاسته سیاسی نظام مشروعیت از اگر -
 .شود می کاسته آن سیاسی

 از میوزان  هموان  بوه  پس شود، بیگانه مرجع گروه ای، جامعه مثبت مرجع گروه اگر -
 .شود می هکاست سیاسی نظام پایداری
 پیش قانون سه منطقی نتیجة قانون این که شود می مشخص قانون، آخرین به دقت با

 سوم قانون نتیجة + اول قانون شرط از: است عبارت واقع در است. خود از
 سیاسی نظام پایداری                                      بیگانه مرجع گروه

 یک هر تغییر یعنی کنند؛ برقرار یکدیگر با تقابلم روابطی است ممکن علی روابط البته
 دیگور  عوامل اثر بر نیز اجتماعی های ارزش مثال، برای باشد. داشته متقابلی اثر دیگری بر

 شوود.  جامعوه  مثبوت  مرجوع  های گروه تغییر موجب نتیجه در که شوند تحول خوش دست
 کنود.  شروع ها سرچشمه زا را معلولی و علی روابط مبدأ که است آن جامع نظریة همچنین

 آید می پیش سئوال این زیرا نیست؛ اصلی سرچشمة از نظریه شروع فوق، آموزشی مثال در
 بوه  تواند می پاسخ است؟ عواملی چه معلول اجتماعی مثبت مرجع گروه خود تغییر پس که

 ورکشو  سیاسوی  نظام اقدامات مانند داخلی ابعاد در معلولی و علی روابط از دیگر ای زنجیره
 مطرح غربی تجاری های بنگاه نقش مانند خارجی ابعاد در و ای توسعه های برنامه قالب در

  کرد. تعریف دقت به را نظریه یک در موجود متغیرهای کلیة باید صورت هر در شود.
 تور  پویش  کورد.  محودود  مناسبی صورت به را شرطی قضایای باید ،نظریه آزمون برای

 مکان و زمان ها پدیده تبیین در محقق اما دارد؛ نامحدودی نیبیا قالب نظریه که شد اشاره
 و کافی معلولی - علی روابط بر مشتمل و جامع نظریة یک ساخت کند. می مشخص را آن

  است: زیر موارد داشتن نیازمند ها آن همة به پرداختن
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 معلولی، و علی روابط ساخت در عملی مهارت .1

  کافی، زمان داشتن .2

 ها، پدیده ارةدرب وسیع مطالعات .3

 .باال هوشمندی و نظر وسعت .4
  شود.( توجه معلولی و علی روابط )به تحلیلی های پژوهش از هایی مثال
 الکشاف( کتاب )مطالعة زمخشری، بر معتزله عقاید تأثیر بررسی -

 ایرانی، هویت تکوین در قرآنی های ارزش نقش بررسی -

 عربی، نحو علم تکوین بر ارسطویی منطق تأثیر بررسی -

 شیرازی( حافظ دیوان مطالعة )با فارسی منظوم ادبیات در قرآنی فرهنگ تأثیر بررسی -

 قرآن، مفسران نظر اختالف علل -

 اسالم، جهان در فرهنگی وحدت گیری شکل در حج فریضة نقش بررسی -

 سنت، و قرآن در آن استجابت بر دعا زمان نقش بررسی -

 لبنان( شیعیان موردی )مطالعة اسالمی بیداری در ایران اسالمی انقالب نقش بررسی -

 ،فارسی زبان ساختار بر کریم قرآن تأثیر بررسی -

 ،تحصیلی پیشرفت بر ورزشی های فعالیت در شرکت میان ارتباط بررسی -

 هر که دارد اشاره فرضیه )این دینی. اعتقادات بر معماری نوع متقابل نقش بررسی -
 فعاالنه ها انسان سویی از دیگر عبارت به اند. متقابل گذاریتأثیر دارای یکدیگر بر متغیر دو

 (شوند. می ها آن از متأثر خود دیگر سوی از و ندساز می را معماری بناهای

 مودارس  )در کوریم  قورآن  یوادگیری  با آموزشی کمک وسایل میان ارتباط بررسی -
 کرج( شهرستان راهنمایی
 و کنودوکاوها » نود مان رفیوع  فرامورز  دکتور  آثار به «نظریه» دربارة بیشتر مطالعة جهت
 و توسعه» و «آن نیازهای و روستایی جامعه» کتاب و تحقیق( روش )آموزش «ها پنداشته
 شود. مراجعه ،هستند پردازی نظریه از عملی نمونة دو که «تضاد
هوایروشبورایمقدموههواپنداشتهوکندوکاوها ش( 1318) فرامرز ،رفیع پور -

  انتشار. سهامی شرکت دهم( )چاپ تهران .اجتماعیتحقیقاتوجامعهشناخت

 عللل  لیتحل جهت در یکوشش تضاد: و توسعه ش( ۶۷۳۱) فرامرز ،رفیع پور -
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 .یبهشر   دیشره  دانشراه   تهررا:   .رانیا یاجتماعل لیمسا و یاسالم انقالب شیدایپ

 ان شهر. یسههم شرکت تهرا:  ،۶۷۳۱ چههرم، چهپ

 یپژوهشل  آن: یازهاین و ییروستا جامعه (.۶۷۱۱) ۶۷۳۱ فرامرز. ،رفیع پور  -

  سوم. چهپ ان شهر. یسههم شرکت تهرا:  .زدی استان دهیبرگز یروستا 32 در

 

 هستند. پژوهی آینده بر مبتنی مطالعات از ای پاره .14
 توسوط  بوه  محقق که است علمی مطالعات از ای شیوه( Futures Study) پژوهی آینده

 بیابود،  وقوعشوان  از پویش  را شتحقویق  موورد  پدیودة  فوراروی  مشوکالت  تا کوشد می آن
 شوود  انتخاب حاال چه هر که آنجا از و کند بررسی را ها آن تحقق نحوة و بدیل های آینده
 فراینود  در هوا  تقودم  حوق  و هوا  اولویوت  از صوحیحی  درک شد، خواهد آینده تغییر موجب
حقق اندازهای قابل ت پژوهی به معنای داشتن چشم بنابراین آینده ؛کند کسب گیری تصمیم

 شود.  نوشته می« سناریو»)مثالً پنجاه سال آتی( است که گاه در قالب یک 
 معلوولی  - علوت  هوای  زنجیوره  ترسویم  تحلیلوی  هوای  پوژوهش  انجوام  دالیل از یکی
 ارائوة  رسوانند.  می یاری حل راه یافتن در محققان به که است جاری وضعیت دهندة توضیح

 از پژوهان آینده کار تفاوت اینجا در است. لوبمط تغییرات امکان به توجه معنای به حل راه
 عنووان  با را آن تافلر آلوین که شود می مشاهده شان مسأله طرح تفاوت در ،محققان دیگر

 و علوت  روابوط  پژوهوان  آینوده  دیگر به عبارت ؛کند می تعبیر «واقعیت به ای تازه چشمان»
 آینوده  سواختن  یا و شناخت برای بلکه ،حال و گذشته وقایع تبیین برای تنها نه را معلولی

 بورای  جواری  وضعیت تغییر علم پژوهی آینده بنابراین ؛دهند می قرار توجه مورد مطلوبشان
 سازندة متغیرهای شناخت است. مطرح نامطلوب های آینده از گریز و مطلوب آیندة ساختن

 است. پژوهی آینده اصلی محور یندهآ
 مطورح  را پرسوش  این اکتشافی و فیتوصی پژوهش یک در محققی است ممکن مثالً

 از پس و «؟اند کدام حاضر حال در ایرانیان فرهنگی مشکالت و مسایل ترین مهم» که کند
 - علوت  )زنجیرة «ها آن تداوم و گیری شکل علل» یافتن دنبال به پرسش این پاسخ یافتن

 اموا  ؛بیندیشود  «موجوود  وضعیت  از رفت برون های حل راه» پیرامون نهایتاً و باشد معلولی(
 حوال  زموان  در بهتر تصمیمات اتخاذ جهت آینده ترسیم به ناظر پژوهان آینده های پرسش
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 که: آن مانند شوند می طرح دیگر ای گونه به آنان های پرسش نوع لذا است.

 برابرشوان  در) ؟انود  کودام  آتوی(  دهة )مثالً آینده در ایرانیان فرهنگی مشکالت» -
 است؟( موجود نامطلوب یا و مطلوب ممکن آیندة چندگونه

 «آینده( در مسایل )حل ؟اند کدام ها آن جایگزین های آینده» -

 بوه  مگور  توانود،  نموی  هیچکس که چیزی آینده به کردن نگاه» گوید: می خصوص این در تافلر

  «شوند. می گرفته حال زمان در که هایی تصمیم کردن بهتر برای است ای وسیله انتزاعی، شیوة
 کسوی  و اسوت  آینده فهم نیازمند حال زمان فهم که روست آن از پژوهی آینده اهمیت

 رو ایون  از و کنود  تعامول  حوال  زموان  با تواند نمی باشد، نداشته آینده دربارة دیدگاهی که
 ویوژه  بوه  کننود؛  ترسویم  خود را خویش کشورهای آیندة بتوانند باید مسلمان فرهیختگان

 از بویش  مسولمان  هوای  ملت آیندة تا است هشد باعث شدن جهانی مانند موضوعاتی که آن
 بوه  کوردن  اکتفا یا و پرافتخار ای گذشته پایان از خوردن  حسرت د.شو وابسته هم به پیش
 و فرهنگی تهاجم چون هایی هپدید با مواجهه برای مناسبی های حل راه کنونی وضعیت نقد
 بوه  معرفوت  از تهبرخاسو  حوال  زمان فهم این ؛نیستند غربی فرهنگ و فکر شدن جهانی یا

 ؛دهود  فوزایش ا معضالتشوان  و مسوایل  حل در را مسلمانان قدرت تواند می که است آینده
 شوناخت  معیارهوای  از یکوی  باشود.  عمول  به معطوف علمی از برخاسته که آن به مشروط
 دیود  کوه  کسوی  شوود.  نمی مواجه آینده حوادث با غفلتاً محقق که است آن زمانه مطلوب
 آینده شود. مواجه حال زمان با چگونه که داند نمی درستی به باشد تهنداش آینده از روشنی

 اکنوون  هوم  کوه  هستند هایی سیاست بهبود نیازمند اسالمی جوامع و شود می آغاز امروز از
 آمادگی کسب موجبِ پژوهی آینده همچنین شوند. نائل بهتر ای آینده به تا نمایند می اتخاذ

 در برناموه  داشوتن  بوه  منوط آینده برای شدن مهیا ود.ش می آینده در زندگی برای مطلوب
 ؛نیسوت  ماندنی و پایدار اندیشد، می حاضر زمان به تنها که کسی موفقیت است. حال زمان
 کوردن  معوین  و آتی مسایل قبال در قبلی آمادگی و قبلی هشدار وظیفة پژوهی آینده مثالً
 و امکانوات  زمینوة  در عوه مطال موجوب  و گیورد  موی  عهوده  بور  را وقوعشوان  احتمال درجة

 از برخوی  د.شو می  آن های توانایی توسعة ظورمن به جامعه افراد بالقوة و بالفعل های توانایی
 از: اند عبارت پژوهی آینده های فرض پیش
 است.( جایگزینی و تغییر قابل) است. نشده مقدر ابتدا از آینده .1
 فردایوی  سواختن  بورای  باشد حال زمان اصالح برای که آن از پیش آینده شناخت .2
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  است. بهتر

 اموا  ؛شناخت مقابل آیندة از تصویری و گذشته درک بدون توان نمی را حال زمان .3
 باشد. موجود حال زمان یا و گذشته در آید، پدید آینده در چه هر که نیست چنین
 اند. نبوده موجود آن از تر پیش هک است روابطی و عناصر دارای آینده

 بودیل  هوا  آن از برخوی  کوه  اسوت  بسویاری  ممکون  هوای  هآینود  دارای جامعه هر .4
  اند. دیگری

 اسوت  ای توسعه موفق توسعة است. خویش آیندة ترسیم گرو در ای توسعه هرگونه .5
 خوویش  واقعوی  نیازهوای  پایوة  بور  و بومی ای گونه به را خویش آینده صویرت که

  است. کرده ترسیم



بیندیشیم
 تقویوت  ضومن  ،اسوالم  جهوان  فرهنگوی  تونم در مندرج معلولی و علی روابط ةمطالع

 زیر، چند مطالعة اب .دارد نظریه ساخت در را مثبتی فرهنگی نتایج خواننده، استدالل قدرت
 کنید: توجه آن در مندرج معلولی و علی روابط به

  :نامه قابوس از متنی
 لشوغ  و تو کارهای تا کن تمام تمکینی وزارت در را وی دادی، وزارت که را کسی هر و

 و دادن معواش  بوه  کون،  نیکوویی  او پیوستگان و اقرباء به و نباشد بسته برو تو مملکت
 پیوه  یکباره که مفرمای عمل را وی پیوستگان و خویشان اما مکن، تقصیر کردن خوبی

 حسواب  حوال  هویچ  بوه  وی کوه  سوپردن  نتووان  گورگ{  دیگر: ای نسخه }در گربه به
 کسوان  نیوز  و نیازارد را خویش خویشان وت مال بهر از و نکند حق به خویش پیوستگان

 کسوان  از وزیور  و کردن نیارد یکی صد، آن از بیگانه که خلقان بر بکنند بیداد صد وزیر
  (221 :1381 ،کیکاووس یعنصرالمعال) نگذرد. در بیگانه از و گذرد در خویش

  الملک: نظام خواجه نامه سیاست از متنی
 نیکوو  تعوالی،  خودای،  خلوق  با تا کرد باید وصیت ار ایشان دهند، می 1عملی که را مالعُ

 ایشان تا و کنند طلب مجاملت و مدارا به نیز آن و نستانند حق مال جز ایشان از و روند
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 را رعایوا  خواهنود،  وقوت  از پیش چون که نخواهند، مال آن نرسد، 1ارتفاعی به دست را
 آن از و بفروشوند  درم یمنو  به ضرورت، از رسید، خواهد که ارتفاعی درمگانه و رسد رنج

 را او گردد، حاجتمند تخم و گاو به و ماند در رعیت از کسی اگر و شوند آواره و مستأصل
 نظام خواجه) نیفتد. غربت به خویش خانه از و بماند جای بر تا دارند بار سبک و دهند وام

 (24 :1314 ،الملک

 نویسد: می نویسنده همین یا و
 بستاند بیدادگر از داد و بنشیند مظالم به روز دو ای هفته هر نکهآ از را پادشاه نیست چاره

 کوه  2قصوه  چنود  و ای واسوطه  بی بشنود خویش گوش به رعیت سخن و بدهد انصاف و
 مملکت در خبر این چون که دهد، 3مثالی یکی هر در و کنند عرضه که باید بود، تر مهم

 پویش  روز، دو ای هفتوه  در را، خواهوان  داد و متظلموان  جهوان،  خداوند که شود پراکنده
 دارند کوتاه ها دست و 4اند بشکوه ظالمان همه شنود، می ایشان سخن و خواند می خویش

 (12 )همان: عقوبت. بیم از کردن درازی دست و کردن یدادیب 5نیارد کس و

 فارابی: ابونصر حکیم اثر منتزعه فصول از متنی
 از بویش  دارای و دهد انجام گوناگون های کنش کس هیچ که گذاشت نباید دلیل سه به

 کوه  اسوت  کواری  و پیشوه  فراگورفتن  آموادة  جامعه در کسی شاید بلکه باشد، پیشه یک
 انجام آمادگی یکی آن که است دیگر کاری شایسته دیگری و نیست آن سزاوار دیگری

 و گزینود  بر را پیشه یک و کار یک انسانی که همین که است آن دوم، دلیل ندارد. را آن
 بخشیدن سازمان در او نپذیرد، دیگری کار و شود بزرگ پیشه و کار همان به کودکی از

 از اسوتادتر  و تور  دست رهیچ کار و پیشه همان انجام در و برتر و رساتر کار و پیشه همان
 دارد، ای ویوژه  اوقات و معین های زمان کارها، همة آنکه سوم، دلیل بود. خواهد دیگران
 و رفوت  خواهد میان از افتد، تأخیر به آن زمان و شود دیر ها کنش نآورد پدید که همین
 یکوی  بوه  او کوه  هموین  پوس  اسوت،  زمان یک در کار دو انجام که آید می پیش گاهی
 از یافوت.  نخواهد دست آن به دوم وقت در و رفت خواهد میان از دیگری شود، سرگرم

 هنگوام  به کار دو از یک هر ات یازد دست کار یک به انسانی هر که است شایسته رو این

 - 15 :1382 فارابی، ابونصر) نرود. میان از زمان و نشود تباه فرصت و گیرد انجام خود
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 نکند جرئت. 5



تحقیقروشدرقاعدهیکصد42


11) 

 

  «ادب و اخالق» رعایت .15
 یریو خ بوه عاقبوت   اسوت.  کالم در سالمت و پاکی رعایت و باتقوا توأم علمی تحقیق

 :تهاس آن( در صدق و راستی محقق ریغ)محقق و  ها انسان
 هذا یَومٌ یَنْفَعُ الصَاد قیْنَ ص دقُهُم

مائوده،  )قورآن مجیود،    شان سوود بخشود   را راستی انیگو راستاین روزی است که 

 (111آیه بخشی از 
 توان نمی پس است، راستگویی و صدق سر از واقعیت بیان علمی، شناخت از هدف اگر
 بایود  را دینوی  بزرگوان  ماحتورا  علموی،  نقود  عوین  رد دانست. جدا علم طریق از را اخالق

 ذم و موودح در و کوورد زودگووذر هیجانووات فوودای نبایوود را منطقووی اسووتدالل نگاهداشووت.
  .شد حق مدار بر جز نباید علمی موضوعات

 

 «حكم سپس شناخت، اول» .16
 اسوت.  نواممکن  آن بوه  علمی ورود امکان نشود، شناخته درستی به پژوهش مسئله تا
 نویسنده تعجیل از ناشی ها نامه پایان و مقاالت از برخی رشنگا در رایج اشتباهات از یکی
 در باید را پژوهش است. الزم مقدمات کردن فراهم بدون نهایی، قضاوت و حکم صدور در
 :ادد انجام پی  در  پی ةمرحل دو

 تحقیق، موضوع یا مسئله صحیح شناخت .1
  .داوری و ارزیابی .2

 دوران در را («سوتّینی » العلووم  جوامع ) تابک (ق 111 - 534) رازی فخر مثال، برای
 :است اهمیت حائز اثر این بررسی در زیر نکات 1است. نگاشته خود جوانی
 رازی، فخور  آثوار  ةهمو  نوه  و اثور  ایون  ةمحدود در توان می تنها اثر این شناخت با .1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

جوام العلوومش(  1382. این اثر بوا ایون مشخصوات بوه چواپ رسویده اسوت: رازی، فخرالودین )        1

داود، تهران )چاپ اول( مجموعه انتشارات ادبوی و تواریخی موقوفوات     ، )تصحیح( سید علی آل«ستینی»

 فشار یزدی.دکتر محمود ا
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  .کرد قضاوت

 از اصلهح شناخت مقدار پرتو در کتاب، این در یراز فخر آرای دربارة قضاوت اعتبار .2
 امکوان  ایون  پوس  اسوت،  رازی فخر جوانی دوران به مربوط اثر این که آنجا از و است آن

  باشد. هکرد تغییر زمان گذر در وی دیدگاه که است موجود

 تموامی  به را ای کلی حکم رازی، فخر جوانی افکار شناخت صرف به توان نمی لذا  .3
  داد. تعمیم او فکری حیات مراحل

 و حکوم  باشود،  نظور  اخوتالف  نیوز  رازی فخر به رساله این نتسابا دربارة اگر حال .4
  شد. خواهد تر مشکل آن دربارة قضاوت

 

  «نظر مورد علم با روش تناسب» .17

 بوه  علم هر شناخت در که است هایی راه و قواعد مجموعه از است عبارت علمی روش
 کوه  شوود.  موی  کسوب  یمختلفو  هوای  راه از علم که بود شده دانسته دیرباز از رود. می کار
 راغوب  دیودگاه  از (551 /2 :1118 )خطابی، نظر. .3 خبر .2 حس از: اند عبارت ها آن ترین مهم

 است: گونه چهار بر علم کسب های راه م( 1111 / ق 412) اصفهانی
 حسی. امور از یا عقل بدیهیات از حاصل علوم -

 محسوس مقدمات یا و عقلی مقدمات بر مبتنی نظری جنبة از حاصل علوم -

 خبور  گموانی  حالوت  تا و است خواندن یا و شنیدن پایة بر که خبر از حاصل علوم -
  شد. نخواهد علم به تبدیل نشود، مرتفع

 (512-511 /2 )همان: وحی. طریق از حاصل علوم -
 قید با و تجربی روش و آزمایش مشاهده، از حاصل شناخت معنای به (Science) علم

 میودانی،  )مشاهدات عینی شواهد به متکی و «مطالعه ضوعمو بودن پذیر مشاهده و عینی»
 بوه  موضووع  دقیوق  ارائوة  و ضوبط  قیود  و آزمایش( های محرک به واکنش سؤاالت، پاسخ

 بسویار  علووم  از گونه این (51 :1311 )بیکر، باشد. نزدیک واقعی مشاهده به که است صورتی
 حصور  از )اجتنواب  کورد ن تحمیول  علوم  مفهوم بر را تجربی روش باید ولی است ارزشمند
 شناسوی  روش بوه  منحصور  را علووم  تمام توان می نه تجربی( شناسی روش در علم مفهوم
  برد. سئوال زیر تجربی موضوعات در را تجربی روش کارایی توان می نه و کرد تجربی
 هور  شناسوی  روش اصول تعمیم و کند می تبعیت خود خاص روشی منطق از علمی هر
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 و بود فقهی های روش و قواعد به ملتزم باید فقه در بنابراین ؛ستا نادرست دیگری به یک
 به ملتزم قرآن علوم و تفسیر در و کرد استفاده مورخان میان شده شناخته اصول از تاریخ در

 آن تحلیول  روش و ها( )داده منابع موضوع، شامل اعتباری به علم بود. تفسیری های روش
 سه از یکی در حداقل که سنت( اهل یا و )شیعه مانمسل اندیشمندان از برخی هاست. داده

 کوه  دارد مختلفی دالیل که اند بوده زمین مغرب فکری های جریان از متأثر مذکور، عرصة
 نهضوت  اثور  بور  شناسوی  شرق مطالعاتی های سنت از تأثیرپذیری به توان می ها آن زمرة از

 جهوان  بوه  غربوی  اسواتید  دورو غرب، آموزشی و فرهنگی مراکز به دانشجو اعزام ترجمه،
  کرد. اشاره آن مانند و اسالم جهان در زده غرب های دولت سیاست اسالم،
 

 موضوع
 

 
 
 

 منابع           شناسی روش  
 پژوهش یک اصلی اجزای مثلث

 

 از متأثر که قرآن از او تفسیر روش که م( 2111 - 1141) ابوزید حامد نصر مثال برای
 )تفکور  کتاب در آن از مفصلی شرح که تکفیرش موجب و است غربی تفسیری های سنت
 :1381 )ابوزیود،  قرآن علوم در پژوهشی متن، معنای کتاب ضمیمة در نیز و تکفیر( عصر در

 به دادن محوریت با «قرآنتفسیردرعقالنیرویکرد» کتاب در است، آمده (412- 482
 عبداهلل آن: )مؤسس غالت .1 ند:ک می تقسیم دسته سه به را شیعیان سبأ، بن اهلل عبد نقش
 علوی  بون  زیود  آن )مؤسس زیدیه، .3 و عبید( بن مختار آن: )مؤسس امامیه، .2 سبأ(، بن
 دنیوی حکومت  مقابل در مهدویت به اعتقاد که اندیشد می سیاقی چنین در او العابدین( زین
 کوه  انسوان  آیوی  کوار  با اساساً او زعم به که اعتقادی (31 :1381 )ابوزید شد. مطرح امیه بنی

 یوا  و (53 )ص اسوت.  متناق  کردند؛ می تالش آن از دفاع و آن بر تاکید به همواره معتزله
 را شیعه در امامت به اعتقاد ماسینیون، لویی از متأثر م( 2111-1131) الجابری عابد محمد
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 )جابری، خواند. می اسالم گرایان هرمس نخستین را شیعیان و داند می 1گرایی هرمس امتداد

  (415 و 331-341 :1381
 اسوالم  دربوارة  ارکوون  محمود  دیودگاه  بیان در فرانسوی، شناس شرق آرنالدز روژه نیز

 متوجوه  سریعاً غربی محقق ولی کند می صحبت سنت و قرآن دربارة او گرچه که گوید می
 در ها مثال (13 :1111 )الشیخ، است. غربی ای نظریه بازگویی حال در که شود می موضوع این
  است. بسیار زمینه این

 سویر  از جودا  تعواریف  این از یک هیچ است. شده بیان علم از مختلفی تعابیر و تعاریف
 پوذیرش  به منوط علم از تعریفی هر پذیرش لذا یابند. نمی معنا خود از پیش مفهومی تطور

 Knowledge بوا  )علوم(  Science مفهوم تفاوت مثال، برای است. علم تاریخ از تفسیری
 جواموع  فرهنگی و فکری تحول سیر به غرب امروزی مباحث در کلی( مفهوم در )شناخت
 تاریخ این به توجه گردد. بازمی ها آن فرهنگی حیات تجدید دوران تحوالت از ناشی غربی

 در آن موادی  مظواهر  و دنیوا  ،واژه ایون  مفهومی فضای در چگونه هک دهد می نشان ما به
 انصوراف  الهوی  مخلوقوات  قالب در ها پدیده درک از و گرفت ارقر دانشمندان توجه کانون
 و علم چگونه نهایت در و شد «حصر» واحدی شناسایی روش در علم چگونه و شد حاصل

 بوه  مربووط  موضوعی این البته شدند. تفسیر طبیعیات مفهوم ذیل در انسانی علوم جمله از
 که کند می کفایت قدر همین المج این در و است علم فلسفة جهات برخی از و علم تاریخ
 خیاالتی و اوهام باید البته و باشیم علم تعریف حین در خود فلسفی و تاریخی بستر متوجه

 و فلسوفی  دوران متوافیزیکی،  دوران بور  )مبنوی  کنوت  اوگوست گانه سه های دوره قبیل از
 1 :1313 باطبایی،ط ؛24-23 / 2 :1311 )جعفری، کرد. جدا علم تاریخ معنای از را تحققی( دوران

/ 142) 
 میان رابطه وجود پذیرش با متفاوت امری انسانی علوم با طبیعی علوم دانستن یکسان

 و وضعی چرخش ای ماهواره تصویر که انسانی( علوم )در متفکری مثال، برای است. ها آن
 ودنود، ب ای تجربوه  چنوین  فاقد که خود پیشینیان نسبت به یقیناً باشد، دیده را زمین انتقالی
 معنای به امر این امّا بود؛ خواهد تری وسیع فکری افق دارای و اندیشیده زمین دربارة بهتر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

های یونانی و مصری در اسکندریه ایجاد شد. سید حسوین نصور نشوان     مکتب هرمس از تالقی تمدن. 1

دهد که چنین اعتقادی با نهضت ترجمه متون فلسفی در دوران عباسیان وارد جهوان اسوالم شود. در     می

 (11 – 51: 1348های هرمسی در جهان اسالمی نک: )نصر،  زمینة هرمس و نوشته
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 امور  ایون  بر قرآن بزرگ مفسران چنانکه نیستند.   قرآن تفسیر بر تجربی علوم روش تعمیم
 یوا  و عقلوی  اعتبوار  و حجیوت  آنچه و گمان و ظن از نباید قرآن، تفسیر در که دارند تاکید
 از اسوتفاده  کوه  اسوت  معتقود  معرفوت  اهلل آیوت  زمینوه  ایون  در کورد.  پیروی ندارد، شرعی
 امّوا  اسوت؛  قهوری  نظران صاحب خود برای قرآنی درک ابزار عنوان به علمی های فراورده
 کموال  حد سر به نظریات این باید اوالً کنند استفاده نظریات این از خواهند می که دیگران
 شوود  گفته جدی طور به آنکه نه شود مطرح تفسیر در محتمل ةکلم با ثانیاً و باشد رسیده
 طباطبوایی،  ؛521-521 :1382 خوویی،  ؛11 :1384 معرفوت،  )نک: غیر. ال و است همین آیه معنای

1313: 1/ 1 – 21) 

 استقراء از قیاس تمییز .18
 اسوتقرای  توام،  اسوتقرای  است. علم تعریف مهم مباحث از یکی قیاس و استقراء بحث

 سطوح در کامل استقرای انجام معموالً امّا است؛ یقین مفید و معتبر کامالً که است یبرهان
 در اموروزه  کنود.  می غالب ظن افادة تنها استقرا حالت، این در نیست. ممکن وسیع مطالعة
 حووزة  از پوژوهش  پایوة  کوه  اسوت  شده پذیرفته اجتماعی( علوم در ویژه )به انسانی علوم

 ،رفیع پوور ) نیست. قبول قابل علم پایة عنوان به استقرا و شود می غازآ استقرایی نه و قیاسی

 در معلوولی  – علوت  روابوط  جورچین یلمتک نیز و اکتشافی مطالعات در معموالً (12 :1318
  شود. می توجه استقراء به ،)قیاس( نظریه

 بوه  را آن معمووالً  امّا دارد؛ قرار قیاس مقابل در استقراء است. استقرا با متفاوت تجربه
 بوه  و بووده  شویء(  هو )بما شیء ماهیت به ناظر تجربه دانند. می یکی «تجربه» با اشتباه،
 بوا  شیء رابطة شناخت متوجه استقراء که درحالی است. شیء درونی خاصیت دریافت دنبال
 شوهید  مرحوم چنانکه شود می مطرح خفی قیاس مسئلة تجربه در آنکه ضمن است. خارج

  نویسد: می ش( 1358 - 1211) مطهری
 یعنوی  «آهون  هوو  بموا » آهن و هستیم ما و شد شیء خود خاصیت مسئله، که وقتی ...

 که فهمیدیم مورد ده در که وقتی دارد. خاصیتی چنین آهن پس گوییم می آهن، طبیعت
 در آهون  خوود  از غیور  دیگری عامل هیچ چون هست، آهن خود به مربوط خاصیت این
 نصویرالدین  خواجوه  و سوینا  علوی  بو که «خفی قیاس» که اینجاست ندارد، وجود اینجا
 آهون  کوه  جهوت  آن از آهن که: است این به دایر امر وقت آن آید. می کار در گویند می
 باشود،  داشوته  واحد اثر واحد، طبیعت این یعنی باشد، داشته متحدالشکلی خاصیت است
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 موا  فوی  االمثوال  محک» گویید: می شما و آید می کار در خفی قیاس یک که جاست این
 صود  در صود  اگور  هستند، یکدیگر مانند که اموری یعنی «واحد یجوز ال ما فی و یجوز
 که است این مثل باشد، داشته متناقضی و مختلف احکام تواند نمی باشند، یکدیگر مانند

 و بیسوت  دیگور  جوای  در ولی ،شود می پنج و بیست پنج، ضربدر پنج جا یک در بگوییم
 پوس  دارد. واحود  خصلت یک جا همه در پنج در ضرب پنج نیست. نچنی شود! می شش
 بوه  دارد، خصولت  یوک  جوا  همه در آهن است، یکی امثال حکم که کلی قاعدة حکم به

 بوه  مربووط  یعنوی  نیسوت،  دیگور  شیء با آهن رابطة به مربوط موضوع این اینکه دلیل
 کوه  اسوت  لعملوی ا عکوس  نیست، باشد، داده او به دیگری و باشد قابل آهن که خصلتی

  (121-125 :1311 )مطهری، دهد. می نشان خود از عامل مقابل در آهن

 

  «تحقیق در هدفمندی» .19

 کردن هدفمند جهت به بنابراین، ؛است بیهوده و عبث کاری هدف بی نوشتن و خواندن
 بوا  ... و بورداری  یادداشوت  مطالعه، منابع، انتخاب مانند خویش تامااقد رابطة باید پژوهش

 هوای  پرسوش  کوه  شوود  موی  بیان ادامه در کرد. مشخص را «تحقیق اصلی های پرسش»
  هستند. آن ینما قطب تحقیق
 عودم  توجیه نیز و را آن انجام دلیل بتوان باید خود، تحقیق از بخش هر انجام قبال در
 :مثال برای رد.ک بیان پژوهش به نزدیک اقدامات برخی انجام
 است؟ دهش انتخاب تحقیق موضوع این چرا -

 ؟است شده مسئله وارد زاویه این از حققم چرا -

 ؟است شده پوشی چشم دیگر برخی از و شده انتخاب مطالعاتی منابع از برخی چرا -
 کورده  مشواهده  را دانشجویی های نامه پایان هدف بی نگارش از بسیاری موارد نویسنده

 نبوده اش رساله از لیفص انتخاب علت توضیح به قادر دانشجو موارد، از برخی در که است
 است.



   «گمان به اعتماد عدم» .21
 ایون  در کرد. «احتماالت» و «ظنی امور» بر مبتنی را خود تحقیق نتایج نباید گاه هیچ
 شاید باشد، شاید) د.ش خواهد آن نظایر و «شاید» قید به مقید تحقیق، گیری نتیجه صورت
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  است. نشده انجام کاری گویی ،سیارب های هزینه و وقت صرف رغم به نتیجه در (!نباشد

 )قورآن  «علذم  به لك ليس ما تق  ال و» .شتندا علم بدان که بود چیزی روِ دنباله نباید

 نبایود  سنت و قرآن بررسی در (111 بقره: / 11 و 31 یونس: / 81 زخرف: نک: نیز .31 :اسرا مجید،
 علووم  مطالعوات  در .بوود  طبیعوی  علووم  مطالعات در رایج گروی فرض های روش از متأثر

 بوا  .نیسوت  اتکا و استناد قابل معتبر، های راه از علم به رسیدن از پیش تا فرضیه اسالمی،
 شوناخت  از مختلفوی  مراتوب  با مسئله یک بررسی در محققی هر طبیعی طور به حال این

 شود. می اشاره آن هب بعدی ةقاعد در که دارد سروکار

 

 «شناخت تشخیص ةدرج تعیین» .21
 را خود یقین و کند بندی درجه ششناخت میزان اساس بر را خود های دانسته باید قمحق

 مناسوبی  اسلوب در را خود علمی شناخت دالیل و کند جدا ،پذیرد نمی که هایی قول نقل از
 یوا  «احتمال» کجا و است «علم» کجا تحقیق گزارش در که بداند باید خواننده د.کن بیان
 اسوت  دهاییقیو  گنجاندن نیازمند علمی متن لذا .است «ناناطمی» یا و «ظن» یا «شک»
 بایود  محقوق  کوه  معناست بدان این دهد. نشان را شناخت ةدرج یقین، نبود صورت در که

 به اطالعات صحیح انتقال به بتواند تا باشد داشته هایش دانسته ساختار از صحیحی آگاهی
 را زیور  بندی درجه فوق طالحاتاص تعریف در جعفری عالمه مرحوم کند. مبادرت خواننده
  (312-311 / 2 :1313 طباطبایی، :نک نیز ؛32 :1382 همکاران، و )امید است: کرده مطرح
  .ذهن در واقعیت صد در صد انکشاف :علم -

 .ذهن در واقعیت درصد 11 - 11 انکشاف اطمینان: -

 .ذهن در واقعیت درصد 11 - 51 انکشاف :ظن -

 .ذهن در واقعیت ددرص پنجاه انکشاف تردید: و شک -

 .ذهن در واقعیت درصد پنجاه زیر انکشاف :احتمال -

 یوک  در کوه  گفوت  تووان  می کلی طور به پس نیست، توجه مورد دقت این همواره البته
 ها شناخت خلط از و شود می جدا غیرعلمی شناخت از یعلم شناخت همواره علمی پژوهش

 در کدکنی شفیعی محمدرضا دکتر کرد. اجتناب باید شود می خواننده سردرگمی موجب که
 عنووان  بوا  مَقدسوی،  طاهر بن محمد اثر «التاریخ و البدء» کتاب ترجمه از بخشی پانوشت
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 اسوت،  پوژوهش  و تحقیق روح بر مبتنی که آموزنده بسیار عباراتی در «تاریخ و آفرینش»
 نشوده  جوه متو به درستی را آن او که دهد می مقدسی کتاب از عباراتی به را خواننده توجه
  :تحقیق در او نفس سالمت بر آفرین و زند می موج او عبارات در دانستن به شوق است.

 آن در بسیاری یها یافتادگ که ندارم تردیدی و درنیافتم درستی به را بخش این عبارات
 تشوخیص  را درسوت  موتن  عبارات تحقیق اهل است ممکن همه این با است. یافته راه

 اینوک  نفرماینود،  دریغ راهنمایی از و ببخشایند من جهل و جزع بر صورت آن در دهند،
 الشاهد فی یری ال ألنه عَرَض او جسم اال الغائب فی شیء ال أن إال کتاب: عبارت متن
 (151 / 1 :1381 )مقدسی، ... حدث غیر

 

  «سند پس هستی کننده نقل اگر» .22
 ساختار و متن .2 و سند .1 است: اساسی جزء دو حداقل از کبمر نقلی هر کلی طور به

 خواص  روش بوه  اتکا با یک هر ،ها آن به مربوط اسناد مطالب، نقل حین در .آن محتوایی
 شناسوی  سوند  ،السوالم  علویهم  معصوومین  روایات بررسی لحاظ از .دشو بررسی مورد باید خود،

 علوم  و حودیث  راوی افوراد  بررسوی  به رجال علم .است حدیث و رجال علم دو بر مشتمل
 سوند  صوحت  البتوه  دارد. اختصواص  گیرنود،  می قرار آن در راویان که ای سلسله به حدیث
 معیارهوا  سوایر  لحواظ  بوا  بلکوه  ،کند مین کفایت آن بودن واقعی و حقیقی اثبات در روایت
 هوا  آن اصولی  منوابع  بوه  باید ها قول نقل در .کرد حکم آن نادرستی یا و درستی به توان می

 پوذیرش  و کورد  اعتمواد  بایود ن دقوت  بی یا و گو درو  فردی لنق به مثال، برای کرد. توجه
 لزوماً سند ضعف کرد. موکول دیگر منابع طریق از آن صحت أییدت به باید را ها آن سخنان

 یکوی  آورد. می پایین بسیار را روایت اعتبار که هرچند ؛نیست روایت بودن جعلی معنای به
 عودم  و کوریم  قورآن  بوا  آن نگیهمواه  روایوت،  یک محتوای صحت تشخیص های راه از

 بورای  میوزان  و معیوار  تورین  درست مجید قرآن است. اسالمی یقینی مسلمات با تناقضش
 نیوز  تواریخی  مسولمات  از برخوی  از همچنین است. اخبار و روایات سقم و صحت سنجش

 السوالم(  )علیوه  صوادق  جعفور  اموام  از روایتی در کرد. استفاده نقل صحت تشخیص در توان می
 است: شده وارد چنین

 ال بِمذا  حَديثِك خِاللِ في فَحَدِّثْهُ واحدٍ مجلسٍ في الرجُل عَقْلَ تَخْتَبِرَ أن أردتَ إذا

 أحْمَقٌ فَهُوَ صَدَّقَهُ إنْ وَ عاقِلٌ، فَهُوَ أنْكَرَهُ فأنْ يكونُ،
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 خوود،  سوخن  خوالل  در بیازمایی، برخاست و نشست یک با را کسی عقل خواستی هرگاه
 است خردمند و عاقل که بدان نپذیرفت را آن اگر باشد، محال آن تحقق که بگو چیزی

  (11 /1 :1383 )آشتیانی، است. نادان و خرد کم که بدان پذیرفت را آن اگر و

 از اسوت.  کوافی  آن پوذیرش  عودم  و رد بورای  تاریخی قطعی امور با خبر یک تناق 
 شونیده  یوا  دیوده  را ای ادثوه ح فرد فالن از که شود مدعی راوی گاه هر است، قبیل همین
 در باشود.  آمده دنیا به او وفات از پس یا مرده راوی تولد از پیش فرد آن که درحالی است،

 که دهد می نشان خود خودی به موضوع، یک دربارة متناق  روایت چند وجود نیز مواردی
 سازگار قلیع و فطری احکام با باید نقل همچنین باشد. جعلی باید آن، از مورد چند یا یک
 مخوالف  السوالم  علویهم  اطهوار  ائمه و اهلل رسول مواضع و افعال اقوال، ،تعالیم از یک هیچ باشد.
 از ای نمونه گناه و خطا از ماما و پیامبر عصمت وجوب به عقل حکم .نیستند   فطرت و عقل
 .است مردود  ،دهد یم نسبت ایشان به گناهی یا خطا که متنی بنابراین است؛ آن

 

  «دلیل پس هستی مدعی اگر» .23
 :شود می گفته که زمانی .نیست مشخص آن نادرستی یا و درستی که است سخنی ادعا
 منسووب  موتقن  و کوافی  دالیلوی  مجموعوه  بوه  ادعا آن حقانیت است. حق بر فوق ادعای
 لذا است. شده رد متقن دالیل با که است ادعایی «ناحق ادعای» اساس همین بر .شود می
  .دارد تحقیق سالمت در قاطعی قشن اللاستد ةنحو

 

  «حقیقت همة حقیقت، بیان» .24
 و نیسوت  درو  در خیری هیچ .شود واقعی غیر مطلبی بر مبتنی پژوهش نباید گاه هیچ

 اروپوایی،  مورخان از بسیاری است. خود فریب و تحقیر اول ةدرج در حقیقت پذیرش عدم
 کوه  یابنود  دسوت  تفسویری  و تأویول  بوه  آلوه  و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر احواالت بیان در جا هر

 تورجیح  دیگوری  تأویول  یوا  و تفسویر  هر به را آن باشد، ایشان بر انتقادی یا ایراد متضمن
 و عنواد  جوز  چیوزی  کوه  علموی،  پژوهشوی  نوه  امر این و (111 :1315 کوب، )زرین .دهند می
 مرتبط حقیقت ةهم و داندب حقیقت بیان به ملتزم را خود باید پژوهشگر نیست. جویی کینه
  .کند بیان را تحقیق پرسش پاسخ با
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 «متن در تعقید و ابهام از پرهیز» .25
 آن دالیول  از بخشوی  کوه  شوود  موی  اطوالق  گفتاری بودن معنایی چند یا دو به ابهام
 مرجع نبودن مشخص مانند) ساختاری دیگر برخی و (دلیل در کفایت عدم مانند) محتوایی
 در گوام  یوک  حتی خود تحقیق گفتار شدن روشن بدون توان نمی که نجاآ از .است (ضمیر
 در روانوی  صوراحت،  رعایوت  بوه  نیواز  هموواره  پس برداشت، علمی اطالعات انتقال جهت

 اصولی  منظوور  خالفبر که شود طرحم چنان نباید استدالل .است موجود پژوهش گزارش
 چنین علمی تحقیق هر اصلی شعارهای از باشد. مختلفی های شیوه به تفسیر قابل محقق،
  «بنویسید. روان کنید، فکر پیچیده» است:
 شود: می پیشنهاد زیر کتاب مطالعة آن، استحکام و روانی و شیوا سخن زمینه در

 تهوران  .ادبویصناعاتوبالغتفنون ش( 1381) همایی الدین جالل -

 (23 الی 3 ص ویژه )به هما. نشر ام( سی )چاپ
 شود: می توصیه زیر منبع مطالعة نگارش شیوة در نمونه الگویی با آشنایی منظور به نیز

اندیشةوفرارازمدرسهدربارةزندگی (1312) کوب زرین عبدالحسین -
 . تهران )چاپ دوازدهم( انتشارات امیرکبیر.ابوحامدغزالی

 

  «تحقیق در رویه وحدت» .26
 ارتبواط  توا  است الزم مثال، برای باشند. هماهنگ و یکدست باید پژوهش یک اجزای
 میوان  منطقوی  ارتبواطی  بایود  .دباشو  برقرار پژوهش عنوان و فرضیه پرسش، بین منطقی
 بوا  ربطوی  کوه  پژوهشوی  گیری نتیجه شود. ایجاد نظر مورد پرسش با تحقیق گیری نتیجه
  است. کافی اعتبار فاقد ندارد، خود پرسش

 روش نباید مثال، برای .است آن شناسایی روش و علم میان رویه وحدت دیگر، مثالی
 واحد روشی منطق یک از باید ،حقیقت انجام در نیز .کرد تحمیل قرآن تفسیر بر را تجربی
 غالوب  رد.کو  تبیین را خود روشی ةبرنام است الزم تحقیق، انجام از پیش لذا گرفت. بهره

 لقابو  و مشخص ای وهیش ،طباطبایی عالمه نظیر قرآن مفسران ویژه به اسالمی متفکران
 زیر های مثال به کنند. می انتقاد ها روش و مباحث خلط از و دارند قرآن تفسیر در بینی پیش
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  د:شو توجه
 و انحوراف  بوه  منجور  «تأویول » معنوای  پیرامون بحث با «متشابه و محکم» بحث خلط -

 (41 / 3 :1313 )طباطبایی، است. شده آن از گیری نتیجه و مسئله اصل انعقاد در عجیبی اختالف

 دگرگوونی  و تغییور  در همواره و نیست دائمی و کلی قبح و حسن است معتقد که صیشخ -
 و عودل  کوه  گوید می فردی مثال، برای .کند می خلط مصداق با را مفهوم استدالل مقام در ،است
 به شالق زدن مانند قانون یک اجرای زیرا نیست. دائمی (قبح و حسن مصادیق ترین روشن) ظلم
 بوه  نظور  ایون  کوه  درحوالی  ظلم. غربی جوامع در و است عدل اسالمی ةجامع رد زناکار، زن و مرد
 حسن قاعده) ،دانند می بد را ظلم و خوب را عدل نیز ها غربی .است نادرست فوق بحث خلط سبب

 است. موجود نظر اختالف (زناکار به زدن تازیانه) مصداق در امّا (است دائمی نیز ها آن برای قبح و

 میوان  فورق  گوینده این مثل که کسی و» نویسد: می ادامه در طباطبایی عالمه (11 / 5 )همان:

 ...« نداریم. بحثی او با نیز ما ندهد، تشخیص را مصداق و مفهوم

 آوردن دسوت  بوه  کوارش  که را تفسیری بحث نباید (المنار تفسیر صاحب مانند) نویسنده -
 موذهبش  ةدربوار  متکلم گفته باتاث جز هدفی که کالمی بحث با است، قرآن ةکریم آیات مدلول
 ،اسوت  ها آن از مختلط دلیلی یا و اجماع سنت، کتاب، عقل، از ممکن دلیل هر بر مبتنی و نداشته

 را علموی  ای نظریه نباید مفسر و نداده را قرآن غیر به استدالل اجازه تفسیری بحث .کند «خلط»
  (213 / 1 )همان: .کند تحمیل قرآن بر

 

 «چیست درست که دانی نمی تا تنیس درست نگو» .27
 اینکوه  بیوان  .است ها آن رد و نادرست های وضعیت بیان متضمن ،مسئله درست تقریر

 کنوار  در بایود  هموواره  .دهد می نشان را نادرست امر طبیعی طور به است، درست چیز چه
  رد.کن اکتفا نادرست مطالب رد به و بود نیز آن ایجابی ةجنب متوجه ،پژوهش سلبی ةجنب

 

 «دلیل و سند در اولویت رعایت» .28
 پایوة  بر ترتیب اولویت است بهتر و باشد مشخص نظمی پایه بر باید ادله و اسناد بیان
 عنووان  بوه  اسوناد  موابقی  و باشد موجود سند ترین عالی از ترتیب به دالیل، و اسناد ارزش
 و داد تورجیح  اول ةدرجو  اسوناد  بور  را دوم ةدرج اسناد نباید گاه هیچ .دشو بیان آن مکمل
 از متقن مدارک و دالیل وجود با کرد. قطع پژوهش اصلی مراجع با را خود پژوهش ارتباط
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  نکنید. استفاده نارسا و ضعیف دالیل
 

 «فرع بر مقدم اصل» .29
 اصولی  معیوار  شود.  خوارج  پژوهش اصلی موضوع از که گسترانید چنان نباید را حاشیه

 در هدفمنودی » ةقاعد اگر است. «تحقیق پرسش» هم از پژوهش فرع و اصل تمییز برای
 بورای  یافوت.  خواهد کاهش بسیار تحقیق موضوع از خروج احتمال ،شود رعایت «تحقیق
 دیگور  نوه  اسوت،  تحقیوق  اصولی  یهوا  پرسوش  بررسوی  بر بنا پژوهش هر در اصل مثال،

 در منابع. دیگر نه است، معتبر منابع بر اتکا بر بنا پژوهش، هر انجام در اصل یا و ها پرسش
 کنند. کمک مسئله حل به مستقیماً که است منابعی بر اصل نیز منابع انتخاب
 

 «محكم دلیل با مگر علمی زبان عرف از خروج عدم» .31
 اسوالمی  علووم  در اسوت.  علم همان در رایج اصطالحات کاربرد با اولویت علم، هر در
 امکوان  حد تا باید کرد. استفاده متأخر و متقدم علمای آثار واژگانی های ظرفیت از توان می
 بورای  .کورد  استخراج غرب نه و اسالم جهان فرهنگی میراث از را خود تخصصی اژگانو

 جهواد  بورای  جنگ و بیعت برای انتخابات واژة از اسالم صدر تاریخ های پژوهش در مثال،
 نیواز  رتصوو  در .درکو ن جدید اصطالح وضع به مبادرت خود االمکان حتی و نکرد استفاده
 کورد.  تعریوف  مشوخص  و دقیوق  صورت به را آن باید جدید، اصطالحات ساخت به مبرم

  د.کر بیان مفید و مختصر شکل به را آن وضع علت همچنین
 

 نادرست  گذاری نامای از  نمونه –مثال 
« 1شناسی الگوهای روابط جنسی پویش از ازدواج در ایوران   سنخ»ای با عنوان  در مقاله
 -اند از: الوف  که عبارت اند کرده اشارهدسته روابط  جنسی پیش از ازدواج  چند بهنویسندگان 

گفتمان مدرن )روابط عاشوقانه از   -ای(؛ ب گری و صیغه گفتمان پیشامدرن )روابط روسپی
مانند روابط مبتنی  عاشقانه ریغو روابط  دختر دوستو  پسر دوست. 2خانگی و  . هم1قبیل 

 هوا  یگوذار  نوام  گونوه  نیا تمان پسامدرن )روابط عشق سیال(گف -بر فریب طرف مقابل( ج
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  عرف زندگی مسلمانان نیست.مُ ها آنو استفادة  اند اخذشدهاز منابع غربی  غالباً
و « و نامشوروع  روابوط غیرشورعی  »از اصوطالحاتی چوون   در اینجوا بایود    گاننویسند

شورع مشوخص   دیود   را ازمیوان زن و مورد   کردند و حدود روابوط   میستفاده ا« زناکاری»
معنا نیست که مُنکر وجود چنین روابط نامشروعی در جامعوه شوویم و    داناین بکردند.  می

ها در جوامع اسالمی، باید دقیق و بور پایوة    پدیده گذاری ناماما  ؛یا دربارة آن سخن نگوییم
ده کنن زیاد و نگرانشرع از دید رنگ شدن بار معنایی واژگان  خطرات کمحدود الهی باشد. 

 است. 
 

 «تحقیق از پس نگارش» .31
 هموان  پوژوهش » کوه:  است تصور این دانشجویان از برخی نادرست باورهای ةزمر از

 در و کنیم می تحقیق ابتدا مااین در حالی است که  «است. (... و نامه پایان ای مقاله) نگارش
 ةمرحل نگارش، ةمرحل» نویسیم. می کتابیا  و نامه پایان، مقاله قالب در را آن گزارش پایان

  از: اند عبارت تحقیق مراحل کلی طور به «است. پژوهش گزارش

 .تحقیق برای پرسشی طرح جهت به یابی موضوع - اکتشافی مطالعات ةمرحل -

 .تحقیق یها پرسش محتوایی و مفهومی پرورش -

 .تحقیق طرح نگارش -

 .مدارک و منابع بررسی -

 .تحقیق با مرتبط یها دهدا آوری جمع -

 .ها دهدا تحلیل -

 .نهایی گیری نتیجه -

 .نهایی گزارش ویرایش و نگارش -
 

 نباشد. او قدم آخرین ،محقق قدم اولین .32
 یوا  و پرسوش  یوک  ارائوة  محو   به است. بسیار حوصلة و صبر مستلزم تحقیق انجام
 هموواره  فون  اهول  بوا  مشورت نیز .کرد تلقی شده تمام را کار نباید آن، برای اولیه پاسخی
 را هوا  گزینوه  بهتورین  و کرد تأمل ها مشورت روی اما است، ستایش قابل و دارزشمن کاری
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  کرد. انتخاب
  است: السالم( )علیه علی حضرت گرانمایة سخنان از

 ل سان ه وَراءَ األحمقِ قَلْبُ و قَلبِه وراء عاقل لسان
 )آشوتیانی،  اوسوت.  گفتوار  از پوس  احموق  فکور  و است تأمل و تفکر از پس عاقل گفتار
1383: 1/ 11)  

 دَم گفتار به تأمل بی مزن
 غم چه گویی دیر اگر یگو نکو
 

  «ندارد. تشریع حق محقق» .33
 گرفتوه  السوالم  علویهم  بیوت  اهول  و آله و علیه اهلل صلی اهلل رسول متعال، خداوند از جز دین احکام

 حودیث  این است. ثقلین حدیث همچون روایات از بسیاری تاکید مورد که امری .شود مین
 تفواوت  بوه  اینجا )در .است همگان بر قاطعی حجت که است متواتر مسلمانان بین در چنان

 شود.( توجه ،سنت اهل گرامی برادران و شیعه نزد در سنت مفهوم میان
 و حجوت  هویچ  و اسوت  موردود  الهوی  تشوریع  برابر در تشریعی هرگونه ،اساس این بر

 نوه  و اسوت  افراد گفتار و رفتار به ندهده تیمشروع اهلل رسول سنت نیز و ندارد مشروعیتی
 رأی ةپایو  بر ،سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر بخشد. مشروعیت بدان افراد گفتار و رفتار آنکه

 پیوامبر  سووی  از صوادره  احکام در خطایی احتمال هیچ رو این از 1.کرد نمی اجتهاد خویش
  رود. نمی سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم

 از آن بوا  مخالفت و است باطل سلم و آله و علیه اهلل صلی اهلل رسول از مروی نص مقابل در اجتهاد
 اهلل رسوول  سنت و قول چیز همه میزان و معیار .است واجب باشد، بوده که کس هر سوی

  .باشد رسیده ما به صحیح طُرُق از که است سلم و آله و علیه اهلل صلی

 

  «است. تحریف از مصون قرآن» .34
 مطالوب  قورآن  جوز  کتاب هر در و است قرآن تحریف بدون و درست صددر صد کتاب
 تحریف بر مبنی برخی اساس بی استدالل دارد. وجود جعلی و شده تحریف ضعیف، صحیح،
 و آلوه  و علیوه  اهلل صلی االنبیاء خاتم حضرت نبوت نتیجه در و قرآن حجیت بطالن به منجر قرآن،
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 روایوات  تموامی  (111 -115 / 12 :1313 )طباطبوایی،  .شوود  می ندی معارف شدن اثر بی و لغو
 (521 / 21 )همان: مردودند. «قرآن تحریف» تأییدکننده

 

 «عقیده ابراز حدود رعایت» .35

 نبایود  کنود،  ارائوه  موضوعی دربارة را دین نظر خواهد می محقق که دینی مطالعات در
 و سلم و آله و علیه اهلل صلی اهلل رسول به و نقرآ به عرضه از پیش را خود ةشبه یا و شخصی ةنظری
 ،محقوق  خواستة برخالف است ممکن زیرا ؛کند منتشر مردم بین در ،السوالم  علیهم بیت اهل به

 فسواد  بوه  را جامعوه  نهایتواً  کوه  کند مردم بین اختالف ایجاد یا و باطل به دعوت موجبات
 (211 - 211 / 4مان، ه) .کشاند می

 

 «اعتقادات کسب در یناپذیر تقلید» .36
 زیورا  باشود.  اعتقوادات  مأخذ تواند نمی «گمان» نیز .نیست جایز اعتقادی امور در تقلید
 کفایوت  حودس  و ظون  اعتقوادی  اموور  در پس دارد. وجود ظن در خالف احتمال همیشه

 رسید. قطع و یقین به باید و کند مین
 مورز  کوه  معاد، و نبوت ،توحید مانند ضروری عقاید .1 .هستند قسم دو بر عقاید اصول
 و شوواهد  و ادلوه  هموراه  به بسیار اختالف آن در که نظری اصول .2 است. اسالم پذیرش
  شود. نمی اسالم از خروج به منجر ها آن پذیرش عدم است. شده فراوان های استدالل
 

 «بشری کالم با الهی کالم تفاوت» .37

 قرآنی بیان داد. قرار مقایسه مورد مردم کالم با را خدا کالم نباید قرآنی آیات تفسیر در
 یکودیگر  بوه  همودیگر،  از جدایی عین در الفاظش که است کالمی بشری، کالم خالف بر

 فهمیم می عربیت قواعد بردن کار به از آنچه و آیه یک مدلول به نباید پس هستند. متصل
 معنوایی  به ادد قرار اجتهاد و دقت مورد را آن با مناسب آیات سایر کهآن بدون و کرد اکتفا

 يتذدبرون  افذال » شوریفة  آیه که همچنان .ردک تمسک آید می دست به آیه یک آن از که

 بور  (82 نسواء:  مجیود،  )قورآن  «كبيذراّ  اختالفاّ فيه لوجدوا اهلل غير عند من كان لو و القرآن
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 (118 - 111 / 3 :1313 )طباطبایی، .دارد اشاره هم به قرآن آیات تمامی پیوستگی
 کار به و جمالت چیدن یا الفاظ استعمال نحوة جنبة از ها کالم سایر با خدا کالم تتفاو
 مون  ارسلنا ما و» است: عربی کالمی قرآن زیرا نیست. لفظی صناعات و ادبی فنون بردن
 «مبوین  عربوی  لسان هذا و» (4 ابراهیم: مجید، )قرآن «لهم لیبین قومه، بلسان اال رسول
 بلکوه  (3 زخورف:  مجیود،  رآن)قو «تعقلوون  لعلکم عربیا قرآنا جعلناه انا» (113 نحل: مجید، )قرآن

 طباطبوایی  عالموه  اسوت. «مصداقومراد» جهت از بشری، کالم با الهی کالم تفاوت

 مادیوات  بوا  مأنوس دارد، طبیعت عالم با که ارتباطی جهت به ها انسان ذهن که دارد اشاره
 اش  جسومانی  مصوداق  با را مفهومی هر و هفهمید را آن مادی مفهوم معنایی هر از و شده

 مصداقی بر را آن شنویم، می خود مثل فردی از را کالمی که زمانی مثالً سازد. می منطبق
 کالم گویندة که دانیم می زیرا است. آن در حاکم نظام و ما ذهن معهود که کنیم می حمل
 هوم  را آن غیر و فهمد ینم فهمیدیم، ما آنچه از غیر هم خودش و ماست مانند انسانی نیز
 مفهوم به که بسا چه است. جاری هم مفهوم در «مصداق در حاکم» نظام این فهماند. نمی
 در دیگور  نحووی  بوه  یا و دهد می تعمیم را جزئی حکم یک مفهوم یا و زند می استثنا کلی

 بکوار  نوامیم.  می «لفظیه غیر عقلیة قرائن تصرف» را آن که کند می تصرف و دخل مفهوم
 خود، افعال صفات، اسماء معرفی در متعال خداوند که کلماتی تفسیر در تصرفات این ردنب

 و رأی بوه  تفسویر  قبیول  از اش  همه آورده آن متعلقات و قیامت رسوالن، کتب، فرشتگان،
 (124-121 / 3 :1313 طباطبایی، )نک: است. مواضعش از کالم تحریف و علم غیر پیروی
 

  «اسالم اولیه احكام و اخالقی و اعتقادی اصولثبات » .38
 مکتوب  نیستند. نسبی و نبوده تغییر قابل زمان گذر در اسالم اخالقی و اعتقادی اصول

  است: اساسی رکن پنج شامل اسالم
 اعتقادات .1
 اخالقیات .2

 اولیه احکام .3

 ثانویه احکام .4

 موضوعات .5
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 رگوز ه هسوتند،  انسوانی  وجودان  و سولیم  عقول  و فطرت به متکی عقاید که رو آن از
 بود. نخواهد دگرگونی و تغییر قابل

 شایسوتة  هوا  آن تورک  یا و انجام که است قضایایی و اصول عده یک شامل اخالقیات
 که جهت آن از نیز ها این دارد. ضرورت تکامل مسیر در حرکت برای و است انسانی وجود
 هستند. تغییر غیرقابل و ثابت است انسانی اولیة نیازهای به مربوط

 پیوامبر  وسیلة به انسان ثابت نیازهای مبنای بر که است احکامی از عبارت لیهاو احکام
 و درو  ممنوعیت نیز و حج روزه، نماز، مانند اند؛ مکلف آن از پیروی به مردم و تبلیغ اسالم
 اصلی نیازهای اساس بر احکام این که جهت آن از ... و مسکرات آشامیدن نفس، قتل زنا،

 421 / 1 :1311 )جعفری، بود. نخواهد دگرگونی و تغییر قابل وقت یچه است، شده وضع انسان

– 423) 

 توسوط  مفاسود،  و مصوالح  به نظر با که است وظایفی و تکالیف از عبارت ثانویه احکام
 انگیوزة  و علوت  شدن برداشته با و شوند می صادر ثانوی حکم عنوان به اسالمی زمامداران

 جریوان  بوه  اولیوه  احکام باز و شده برداشته ثانوی حکم (مربوطه مفسدة یا و مصلحت) آن
 گفوت  توان می مسئله این به توجه با شیرازی میرزای طرف از تنباکو تحریم مانند افتد؛ می
 رفتن میان از با و آمده وجود به شان انگیزه و علل ایجاد با است. تغییر قابل ثانویه احکام که
 روند. می میان از ها آن

 عقول  بوا  کوه  انسوان  زندگی شئون و واقعیات و نیازها تمام از است عبارت موضوعات
 کنود.  موی  تأمین را خود زندگی و پردازد می فعالیت به ها آن با اش اندیشه و حواس و سلیم
 هستند. تغییر معرض در ثانویه احکام همانند موضوعات تابع احکام
 

 اسالمی مذاهب مختلف مصادر به وجهت ضرورت .39
 هوا  آن از تووان  نمی علمی بررسی در که هستند علم آن های چشمهسر علم هر مصادر

 علوم  مصوادر  از مسلم صحیح یا بخاری صحیح چون هایی کتاب مثال، برای پوشید. چشم
 یعهشو  حودیث  علوم  مصوادر  از ستبصوار اال یوا  کافی اصول های کتاب و سنت اهل حدیث
 از مُبرد اثر الکامل کتاب د.رو می به شمار نحو علم مصادر از سیبویه کتاب هستند. هستند.

 بورای  اسوت.  حنبلوی  فقوه  علوم  مصادر از قدامة ابن اثر المغنی کتاب .است ادبیات مصادر
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  است: سودمند زیر اقدامات علم هر اصلی مصادر شناخت
 متخصص، شناسان منبع از جو و پرس -

 بزرگ، های کتابخانه های فهرست از استفاده -

 نظور  موورد  علموی  موضووع  زمینوة  در کوه  تبوری مع علمی آثار کتابنامة به مراجعه -
 .اند شده نوشته

 تخصصی، مجالت های شماره آخرین مطالعة -
 شوناخت  بورای  اسوالمی  موذاهب  از یوک  هور  پیوروان  اصلی مصادر و منابع به رجوع
 اجمواعِ  موورد  های برداشت و تفسیرها به باید آن، بر عالوه ولی است، الزم آنان اعتقادات
 از ای مجموعوه  بوه  شویعه  نبایود  پوس  شود. رجوع مصادر و منابع آن از مذهب آن علمای
 خوود  خیوال  بوه  تا کنند استناد شیعه روایات از ای مجموعه به سنی یا و سنت اهل روایات
 دو آن از یوک  هویچ  یقینواً  که درحالی کنند. اثبات را دیگری نزد در قرآن تحریف به اعتقاد
 نیسوتند.  روایوات  آن صوحت   بوه  قائول  یوا  و تروایا آن از ناروایی برداشت چنان به معتقد
 تفاسیر و کنند رجوع هم روایی منابع به باید یکدیگر، شناخت  برای اسالمی مذاهب پیروان

 و بسونجند  مخالف، دالیل گرفتن نظر در و رقیب های دیدگاه بیان با را خود های دیدگاه و
 نپندارنود.  دیگوران  اعتقواد  منزلوة  به را خود گفتة و پندار دلیل، بی ،حال درعین و کنند بیان
 منوابع  بوه  بایود  هسوتیم  سلفیه پیروان عقاید شناخت درصدد ما که صورتی در مثال، برای
 بوا  منوابع  این از برخی که است مهم بسیار نکته این کرد. رجوع آنان عقاید آموزش اصلی
ازرادیاعتقامتونبایدمحقق شود،  گفته چنانکه ولی اند؛ مشترک سنت اهل عموم منابع

 دهود.  قورار  توجوه  مورد خویش انتقادی برداشت نه ،خوانندمیسلفیپیروانکهایزاویه
 خود انتقادی دیدگاه سپس است، قرار چه از موضوع بداند آنان تفسیر و منابع طریق از ابتدا
 کند. بیان ار

 از: اند عبارت شیعه فقهی و روایی اعتقادی، اصلی مراجع از برخی

 )متوفی كليني االسالم ثقة تألیف امامیه شیعه اربعة کتب از کتاب اولین که «کافی» .1

 کافی فروع و کافی اصول های نام به قسمت سه در سال بیست مدت در که است ق( 321
 است. شده تألیف کافی روضة و

 بون  حسوین  بون  علوی  محمدبن ابوجعفر صدوق شیخ اثر الفقیه الیحضر من کتاب .2
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 است. ق( 381 ی)متوف باویه بن وسیم
 ق( 411 )متووفی  طوسی علی بن حسن بن محمد ابوجعفر طوسی شیخ اثر تهذیب .3
 برنود،  کواربرده  بوه  ئفوه الطا شویخ  یوا  و شویخ  عبارت هرکجا شیعه فقهای و محدثان است.

 هموست. مرادشان
 شویخ  توألیف  نیوز  آن کوه  اسوت  امامیه شیعة اربعة کتب از کتاب چهارمین استبصار .4
 است. طوسی
 شویخ  کوه  اسوت  هایی رساله گیرد قرار توجه مورد باید که شیعه اعتقادی های کتاب زا
 نصورالدین  خواجوه  و حلوی  عالموه  و مرتضوی  سوید  و طوسی شیخ و صدوق شیخ و مفید

 اثر بحاراالنوار چون مهمی آثار به توان می نیز شیعه روایی متأخر آثار از اند. نگاشته طوسی
 آن اصلی نام که کرد اشاره ق( 1111 )متوفی دوم جلسیم محمدتقی بن محمدباقر عالمه

 «األطهذار  آله من األئمة و النبي عن المروّية االحاديث في االنوار بحار» اسوت:  چنین
 کاشوانی  فوی   مالمحسون  بوه  معروف مرتضی بن محمد تألیف «وافی» کتاب همچنین
 است. شده تألیف جزء 14 در که است متأخران روایی منابع از ق( 1111 )متوفی
 از: اند عبارت هسلفینیز  و سنت اهل پیروان عقاید آموزشی منابع از برخی مثال برای

  ق( 151 )سال النعمان حنيفه ابي اثر األكبر الفقه .1

 بشر علي سعيد بن عثمان الدارمي االمام رد" او المريسي البشر علي النقض» کتواب  .2
  است. جهمیه رد در اثر این «"العنيد المريسي

  ق( 311 )متوفی اسحاق بن محمد بکر ابی حافظ خزیمه ابن اثر التوحيد كتاب .3

 )سال حنفی محمد بن محمد نب علی قاضی اثر السلفية العقيدة في في الطحاوية شرح .4
 ق 112

 الحسون  ابوی  اثور  «االسذالميين  مقذاالت » کتاب و «الديانة أصول عن األبانة» کتاب .5
  ق( 321 )متوفی اشعری

 سوال  در کوه  اسوت  ق( 315 )متووفی  قورة  بن سنان بن ثابت اثر طةالقرام اخبار تاريخ .1
  است. منتشرشده بیروت الرساله موسسه در 1111

 األهذواء  أهل مباينة و المخالفين مجانبة و الديانة و السنة أصول عن األبانة و الشرح .1
  است. ق( 381 )متوفی العکبری بططة بن محمد عبیداهلل تالیف المارقين

  ق( 413 )متوفی باقالنی اثر اعتقاده یجب فیما االنصاف .8
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  ق( 415 سال )متوفی همدانی عبدالجبار قاضی اثر النبوة داليل تثبت .1

 است ق( 521) بغدادی تمیمی عبدالقاهر منصور ابو اثر الدین اصول .11

  ق( 451 )متوفی اندلسی حزم ابن اثر ،النحل و األهواء و الملل في الفِصَل .11

  الدین( اصول )مؤلف طاهر بن عبدالقادر منصور ابی دادیبغ اثر الفِرق بين الفَرق .12

 ق( 458 )متوفی البیهقی علی ابن الحسین بن احمد بکر ابی حافظ اثر الصفات و االسماء .13
   است.

 بون  احمود  بکور  یابو  حافظ اثر «الجماعة و السنة اهل السل  المذهب علي االعتقاد» .14
 ی.هقیالب یعل ابن نیالحس

 الفوراء  بن احمد بن خلف بن محمد بن حسین بن محمد تالیف الدین اصول فی المعتمد .15
  ق( 458 )متوفی الحنبلی البغدادی ابویعلی

 اسفراینی اثر الهالكين الفرق عن الناجية الفرقة تمييز و الدين في التبصير .11

 اموام  الجووینی  المعوالی  ابوی  اموام  اثور  االعتقذاد  اصول في االدلة قواطع الي االرشاد .11
  ق( 418 لسا )متوفی الحرمین

  «الباطنية فضائح» و «االعتقاد في االقتصاد» و «الدين علوم احياء» های کتاب .18

 چواپ  کوه  ق( 128) تیمیه بان اثر القدرية و الشيعة كالم نقض في النبوية السنة منهاج .11
 ذهبوی  حوافظ  است. منتشرشده م 1111 سال به سالم رشاد محمد تحقیق با آن معروف
 در که است کرده خالصه السنة منهاج من المنتقي کتاب در را آن ق( 148 سال )متوفی
 دارای تیمیوه  ابن همچنین است. منتشرشده الخطیب الدین محب تحقیق با بزرگی مجلد
 لصذحيح  المعقذول  صذريح  موافقذة » یوا  «النقل و العقل التعارض درء عنوان با کتابی
 اموام  اسوالمی  اهدانشوگ  در سوالم  رشواد  محمود  تحقیق با که است جزء ده در «المنقول
 هوا  آن میان از است بسیار عقاید حوزه در تیمیه ابن آثار است. منتشرشده سعود بن محمد
 الشذيطان،  آوليذاء  و الرحمن أولياء بين الفرقان التدمرية، رسالة ،العبودية به توان می

 الحمويذة  الرسذالة  المسائل، و الرسائل مجموعه الوسلية، و التوسل في جليلة قاعدة
 کرد. اشاره الصغري و يالكبر

 ضواله  فرق رد و حیدتو موضوع در که ق( 151 )متوفی جوزیه قیم ابن اثر النونية العقيدة .21
 .است شده نوشته

 الفرقذة  عقذد  فذي  المضئية الدرة لشرح اآلثرية األسوار سواطع و البهية األنوار وامعل .21
 ق( 1183 یا 1188 )متوفی سفارینی،ال احمد بن محمد تالیف المرضية

 حسون  بن عبدالرحمن شیخ توسط آن شرح نیز و عبدالوهاب بن محمد اثر التوحید کتاب .22
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 السذنة  مطبعة» در الفقی حامد تحقیق با که «التوحید کتاب شرح المجید فتح» کتاب در
 شد. منتشر مصر «المحمدية

 بوه  ثانیواً و  کرد مراجعه منابع اصل به اوالً باید سلفیه عقاید دربارة پژوهش در بنابراین
 ضومن  داشوت.  توجه نعقایدشا از ها سلفی و سنت اهل و شیعیان خود توجیهات و تفاسیر
 نیوز  اسوت  موجوود  موذاهب  پیروان میان در عقاید آثار از که متفاوتی های برداشت به آنکه
 عقیودة  کتواب  از متفواوت  کوامالً  برداشوتی  )وهوابی(  سلفی پیروان مثال برای کرد؛ توجه

 مشوهود  هایشوان  نویسی ردیه در که دارند اشعری پیروان یا و صوفی سنت اهل با طحاوی
  است.

 

 شیعه شناخت در ضعیف استدالل و منابع به اتكا از مثالی
 محقوق  عالموه  نقود  بوه )از ترجموه الغودیر از آقوای محمودتقی واحودی(       زیر متن در

 با شود. جهتو «ربه عبد ابن» اثر «الفرید عقد» کتاب از رازیدربارة ف )ره( امینی عبدالحسین
 میوزان  چه او شناخت منبع شود. توجه شیعه شناخت در «الفرید عقد» منبع به آن، مطالعة
 استناد منابعی چنین به نویسنده یک تا شود می موجب عواملی چه شما نظر به دارد؟ اعتبار
 رجووع  بایود  منوابعی  چوه  بوه  شیعه شناخت برای «الفرید عقد» نویسندة شما به نظر کند؟
 شود. توجه آن دربارة امینی استدالل به همچنین کرد؟ می

 به تجّار رؤساى از مردى است: گفته الجاحظ بحر عثمان ابو گوید: مى بخندید! و بخوانید
 را سرش که بود ما با کشتى در خاموش، و اخمو اخالق بد پیرمردى گفت: داده خبر من
 اش چهره و رفت یفروم خشم در شنید مى را شیعه اسم وقت هر و داشت نمى بر زمین از

 رحموت  را توو  خدا گفتم: او به روزى کشید. مى درهم سخت را ابروهایش ،شده دگرگون
 در شویعه  اسوم  وقوت  هور  بیونم  موى  که آید، مى بدت قدر این شیعه چیز چه از مگر کند

 بوه  شویعه  زیچ چیه از من گفت: شود؟ مى نگران و آشفته بر سخت شود، مى برده برابرت
 کلموه  هر اول در مگر ام ندیده را شین من زیرا آید، نمى بدم اسمش اول ینش این اندازه
 شوین،  شورر،  )نقوص(  شفار شقاء، بسیار(، )شر شغب شیطان، شوم، شرّ، قبیل: از زشتى،
 گفت: عثمان ابو بخل( و )حرص شحّ )فحش( شتم )افتضاح( شهره شکوى، )خار( شوک
 شد. واژگونه تشیع اساس دیگر ترتیب بدین
 بوراى  عیبوى  نتوانسوته  چون که اوست ینیب کوته و اخالق بد رمردیپ سفاهت از ىشگفت
 بورایش  عیبوى  چینى، سفسطه با تا کرده وادار را او شدید، دشمنى کند، پا و دست شیعه
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 اسوماء  اول حورف  بوا  اسم این اول حرف اینکه براى فقط کرده شروع رو این از بتراشد،
 باشود  مجواز  هوا  یریو گ بهانوه  این اگر کند. مؤاخذه نبدا را شیعه متحدند، باهم اى زننده
 در کوه  عزیز خداى کتاب به حتى و کند سرایت باید مقدس، اسماء از بسیارى به نسبت

 و (83 صوافات:  مجیود،  )قورآن  «لَإِبْراه یمَ ش یعَت ه  م نْ إِنَّ وَ» خوانیم؟ مى را شیعه لفظ آن
 کلموه  ایون  از بعود  کرده گمان که است نعثما ابو اخالق، بد رمردیپ از بدتر دیگر. آیات
 باریده شیعیان بر که بود اى صاعقه این گویا است، گردیده واژگونه تشیع اساس مایه، بى
 هوالک  را آنوان  و باریده فرو سرشان بر ها کوه یا و رفته فرو ها آن پاى زیر در زمین یا و

 دانست نمى او شدند رسوا شده واقع مردود قاطع برهانى وسیله آنان دالیل یا است ساخته
 اش اخالقى بد دلیل و را خود نیت سوء آورده، زبان به که سخنى با اخالق، بد پیرمرد که
 ایون  از اسوت.  کرده پیروى او از ناقصش عقل به هم عثمان ابو و است ساخته آشکار را

 با دخو کتاب در را آن که است نمانده دور نیز الفرید( عقد )صاحب عبدربه ابن نابخردى،
 بوه  شویعه  کلموه  شوین  از اخالق بد پیرمرد چرا است، آورده آن به نسبت رضایت اظهار

 شوعاع،  )توابش(  شوروق  شومس،  شریعت، قبیل: از کلماتى با اولش حرف اتحاد مناسبت
 خوشوش  شوفق،  شوجاعت،  شوأن،  شهامت، شکر، )جوانى(، شباب شرف، شفاعت، شهد،
 ایون  در شویخ  چورا  اسوت؟!  آمده هم قرآن رد شیعه لفظ مانند ها آن از بسیارى که نیامد
 اعوور  هم شاید الفاظ. این در نه بیابد الفاظ آن در فقط را شین تا میکوشد دروغین قصه
 ماننود  توانود  نموى  شویعه  آیوا  است. دیده نمى را، معیوبش چشمان مقابل و بوده احول یا

 در را آن کوه  دآی مى بدم اسمش اول سین خاطر به سنى از من بگوید: اخالق بد پیرمرد
 سوموم،  سومّ،  )بیموارى(  سقم )اسارت( سبى )دوزخ( سقر )آتش( سعر سئم، سام، کلمات!
 سوخط،  صودا(  و )سر سخب سفل، سفه، سرقت، سرطان، سهو، )تیر(، سهم )بدى( سوئه

 بودین  و 1حکماینود  و عقوال  شویعیان  ولى یابم. مى سماجت، سلیطه، سلّ سقط، سخف،
 و افتنود  نمى در ،سروته یب هاى یاوه این خاطر به مردم واطفع با کنند، نمى توجه ها یاوه
 جعلیوات  و هوا  درو  از اى پاره بود این کنند. نمى بدنام خرافات، این با را بنیادى نوع هیچ
 را هموه  بخوواهیم  گواه  هور  که یافت آن براى توان مى یرینظا بسیار چه و ؛عبدربه ابن

 در تواریخى  اشتباهات گذشته، ها این از دهد. مى تشکیل را بزرگى کتاب شویم، متعرض
 آنجوا  و کورد  خوروج  خراسان در شهید زید گوید: اینکه مثل شود، مى دیده نیز کتاب این

 گواه  هور  کوه  (41 ر 3 ،355 ،141 ر 2 )عقدالفریود،  گردیود.  آویختوه  بودار  و شود  کشته
 یوک  ار عوارف  و شویم مى خارج بحث موضوع از پردازیم، آن بررسى و نقد به بخواهیم
 ابون  مجعوالت و ها نسبت خود «السنه منهاج» کتاب در که تیمیه ابن است. بس اشارت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

انود.   اعتنوا بووده   علیه برادران شویعه خوود بوی    ها تهمت نیاو بسیارند از علمای متقی اهل سنت که به  1
 گرفتار نشوند. های کور دشمنان وحدت اسالمی  الً باید هوشیار باشند و در دام فتنهشیعیان نیز متقاب
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 بیشوتر  گذشتگانم از من که مردم به دهد نشان آمده خوشش چون کرده نقل را ربه عبد
 است: کرده اضافه لذا دارم، فاصله امانت و راستى از آنان، از بیش و ببافم درو  توانم مى

 بور  )مورگ  علیوک  ماالسو  گویند مى بلکه کنند نمى سالم مؤمنان به اخالص با یهودیان
 اند. چنین نیز رافضیان شما(،

 رافضیان. همچنین دانند، نمى جایز را پوش( )پاى موزه بر مسح یهودیان،
 رافضیان. همچنین دانند، مى حالل را مردم اموال یهودیان،
 ضیان.راف همچنین کنند، مى سر فرق بر سجده نماز در یهودیان،
 رافضیان. همچنین دارند، مردم فریب به عقیده یهودیان،

 نیوروى  بوه  را شوده  داده نسوبت  هاى درو  تکذیب ما یاوه. و خرافى سخنان این امثال و
 کتوب  و شویعه  فقوه  به شما احاطه به را مطلب و کنیم مى واگذار شما، آزاد فهم و درک
 هر و» سازیم. مى موکول ،شده ناختهش شیعه از جدید و قدیم از آنچه احکامشان، و عقائد
 نوه  کنوى،  آنوان  هواهواى  و تموایالت  از پیوروى  آمده، فراهم را تو که علمى از پس گاه

  «یاورى نه و داشت خواهى دوست

 

 مختلف های شناسی روش به توجه .41
 دارنود.  نظور  اختالف ها روش برخی حجیت زمینة در سنت اهل و شیعه مذاهب پیروان

 شویعه  عالموان  مثوال،  برای کرد. توجه شان روشی الزامات به باید ها آن نظرات بررسی در
 دید از همچنین برند. می سئوال زیر تشریع در را 2استحسان و 1قیاس رأی، ارزش و اعتبار
 شورعی  و ظنی است حجتی اجماع نیست. یقینی عقلی حجت خود خودی هب اجماع شیعه
 که است آله و علیه اهلل صلی خدا رسول از منقول یخبر بر مبتنی سنت اهل نزد اعتبارش دلیل که

 یوا  که است این به شیعه نزد و «کند مین اجماع و اتفاق ضاللت و خطا بر من امت» فرمودند:
 ای گونوه  بوه  اهل اجمواع  قول از یا و باشد اهل اجماع اقوال میان در السوالم  علیه معصوم قول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

. قیاس عبارت است از حکم به یک موضوع به جهت علتی که از حکم دربارة موضوع دیگری اسوتنباط  1

 شود. 

ر هوا بو   به معنای حدس مناسبت مابین حکم و موضوع است. برای مثال، نهادن دست عموماً. استحسان 2

گردد.  روی هم و گذاشتن آن بر سینه و یا شکم در حال قرائت نماز نوعی خضوع در برابر خداوند تلقی می

ها بر روی هم بر سینه و یا شکم و موضوع احترام و تعظویم خداونود    در اینجا حکم وجوب گذاشتن دست

 است. 
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 قوول  بور  موقووف  محصول،  یوا  قولمن چه اجماع، حجیت پس شود. معصوم قول از کشف
 نبووت  صوحت  و است نبوت بر موقوف نیز آن است، السالم علیه ماما و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر
 هدایت قبیل از قرآن صفات که است تحریفی از قرآن سالمت بر متوقف عصر این در هم
  (111 - 111 / 12 )طباطبایی، ببرد. بین از را اعجاز مخصوصاً و فصل قول و

 

 شناسی منبع بر تسلط .41
 شدن روشن موجب شناسی منبع باشد. مسلط خود کار حوزة شناسی منبع بر باید محقق

 که: دهد می نشان و شود می راه نقشة
 است؟ چه کاری مشغول کسی چه -

  هستند؟ کسانی چه توجه مورد مطالعاتی های حوزه چه -

 است؟ تهنگرف صورت چندانی کار مطالعاتی های حوزه چه در -

 همسو( و مشترک )ادبیات هستند؟ هم دوست کسانی چه -

  ... و نویسی( ردیه مانند همسو ریغ )ادبیات هستند؟ هم دشمن کسانی چه -
 اسوالمی  منوابع  بور  شودن  مسولط  غربی شناسان اسالم اقدام اولین که نیست جهت بی
 :شود می حضور تقدیم قرآن علوم مراجع و مصادر از ای پاره اینجا در است.

آنإعرابوالقرآنغریبمثال:
 و النجوار  محمودعلی  تحقیوق  بوا  جلود  سوه  در کتواب  ایون  فراء. اثر القرآن معانی .1

  است. منتشرشده قاهره المصرية دارالكتب در همکارانش

  أخفش اثر القرآن معانی .2

  است. زجاج به منسوب که هإعراب و القرآن معاني .3

 مصر در صقر احمد تحقیق با مجلد کی در که قتيبة ابن اثر القرآن غريب تفسير .4

  است. شده منتش م( 1158)

 خالویه ابن اثر القرآن من سورة ثالثين إعراب .5

 اثور  القذرآن  جميذع  في القراءات و اإلعراب وجوه من الرحمن به مَنَّ ما إمالء .1

 العکبری الحسین بن عبداهلل البقاء ابی الدین محب
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 سجستانی اثر القرآن غریب .1



سنتهلاتفاسیرمثال:
 بورای  باشود.  نیوز  قورآن  مفسران روشی های گرایش کنندة ترسیم تواند می شناسی منبع

 تفاسویر  شامل سنت، اهل نزد در کریم قرآن تفاسیر مراجع و مصادر از هایی نمونه به مثال
  شود: توجه معقول، و مأثور

مأثورتفاسیر-الف
 بون  محمود  جعفور  أبوی  راث طبری تفسیر به معروف القرآن تأویل عن البیان جامع .1

 ق( 311 – 244) طبری جریر

  ق( 511 )متوفی الفراء محمد بن مسعود بن حسین محمد ابی اثر التنزیل معالم .2

 کثیر. ابن تفسیر به معروف العظیم القرآن افسیر .3

 نیشوابوری  ثعلبوی  ابوراهیم  بون  احمود  ابوی  اثر القرآن تفسیر عن البیان و الکشف .4
  411 )متوفی

 ق( 541 )متوفی غرناطی اندلسی هعطی ابن ثرا الوجیز المحرر .5

 ثعوالبی  محمود  بون  عبدالرحمن زید ابو اثر القرآن آی تفسیر فی الحسان الجواهر .1
 ق( 811 )متوفی الجزایری

  ق( 111 – 841) شافعی سیوطی الدین جالل اثر بالمأثور التفسیر فی المنثور الدر .1

معقولتفسیرمصادر–ب
 ابوالقاسوم  اثور  التأویول  وجووه  فوی  األقاویول  عیون و التنزیل حقائق عن الکشاف .1

  ق( 538 – 411) اهلل جار به ملقب زمخشری خوارزمی، عمر بن محمود

 اندلسی حیان بن علی ابن یوسف بن محمد عبداهلل أبو اثیرالدین اثر المحیط البحر .2
 ق( 145 – 514) حیان ابی به ممعروف

 معروف الرزازی الحسن بن لحسینا بن عمر بن محمد فخرالدین اثر الغیب مفاتیح .3
  ق( 111 – 544) فخررازی به



قرآنیعلوممناب ومصادرمثال:
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 کرد: اشاره زیر منابع به توان می سنت اهل قرآن مطالعات زمرة از
 114 – 145) الزرکشوی  عبوداهلل  بن محمد الدین بدر اثر القرآن علوم فی البرهان .1

  ق(

 – 841) السویوطی  عبودالرحمن  الودین  جوالل  رأبوبک اثر القرآن علوم فی اإلتقان .2
  ق( 111

 کرد: اشاره زیر منابع به توان می النزول اسباب مورد در و
  ق( 418 )متوفی نیشابوری واحدی احمد بن علی ابوالحسن اثر النزول اسباب .3

 سیوطی الدین جالل اثر النزول أسباب فی النقول لباب .4
  از: اند عبارت ها آن از برخی است. شده نوشته کریم قرآن دربارة مختلفی موضوعات

 - 131) النوووی  الدین شرف بن یحیی زکریا ابو اثر القرآن حملة آداب فی التبیان .5
 ق( 111

  ق( 413 )متوفی باقالنی طیب بن محمد ابوبکر قاضی اثر القرآن إعجاز .1

 سولیمان  ابوو  اثور  «القرآن إعجاز بيان» .1 شامل: القرآن إعجاز فی رسائل ثالث .1

 اثر «القرآن إعجاز في النكت» .2 ق( 388 – 311) الخطابی بن محمد بن دحم

 اثور  «الشذامية  الرسالة» .3 و ق( 381 - 211) الرمانی عیسی بن علی ابوالحسن

 و اهلل خلوف  محمود  تحقیوق  با رساله سه این ق( 411) جرجانی عبدالقاهر رکابوب
  اند. تشرشدهمن مجلد یک در مصر، دارالمعارف توسط سالم زغلول محمد

 در ق( 211 – 213) هقتیب بن مسلم بن عبداهلل محمد ابو اثر القرآن مشکل تأویل .8
 قواهره  در العربیوه  الکتوب  إحیواء  دار در الصوقر  أحمود  السید تحقیق با مجلد یک

  است. منتشرشده

  ق( 415) المعتزلی أحمد بن عبدالجبار اثر القرآن متشابه .1

  ق( 128 – 111) تیمیه ابن ثرا التأویل و المتشابه فی اإلکلیل .11

 تیمیه ابن اثر التفسير أصول في مقدمة .11

 (151 – 111) الجوزیه قیم ابن اثر القرآن أقسام فی التبیان .12

 است: موجود چندی مراجع و مصادر نیز قرآن قراءات زمینة در و
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  ق( 324) مجاهد ابن اثر السبعة كتاب .1

 ق( 311) خالویه ابن اثر القراءات شواذ .2

  ق( 311) الفارسی ابوعلی ثرا الحجة .3

 431) القیسی طالب أبی بن مکی اثر عللها و السبع القراءات وجوه عن الكش  .4

 ق(

 أبوطالب بن مکی اثر القراءات معاني عن اإلبانة .5

  جنی بن الفتح ابو اثر القراءات شواذ وجوه تبیین فی المحتسب .1

 

تقریبیآثارمثال:
 بوا  مورتبط  موضووعات  از موضووعی  بارةدر پژوهش درصدد فردی که شود تصور حال
  تاریخچه از خوبی شناخت ابتدا باید هدف این به نیل برای او است. اسالمی مذاهب تقریب
 ایون  بتوانود  آنکوه  تور  مهم و باشد داشته معاصر دوران در ویژه به ،اسالمی مذاهب تقریب
 موجوود  منوابع  دسوته  چنود  زمینوه،  این در کند. بیان مشخصی های بندی دسته در را منابع
 نوشوته  قواهره  التقریوب  دار فعالیت دوران در و مصر در که است منابعی اول، دسته .1است

 «سذالم اإل رسذالة » مجلوة  مقواالت  مجموعه دوره آن تقریبی منابع ترین مهم است. شده
 سونت  اهول  و شویعه  علمای توسط مشترک طور به که است مقاالتی بر مشتمل که است
 از برخی است. شده نشر باز تقریب جهانی مجمع توسط بعدها لهمج این است. شده نوشته
 شویخ  نظور  زیور  قموی،  وشنوی محمد الدین قوام اثر الثقلین حدیث کتاب مانند آن نیز آثار

 از برخی نیز .اند منتشرشده مستقل یکتاب صورت به هم و مجله آن در هم شلتوت، محمود
 است. کرده منتشر النجاح دار تشاراتان صاحب کشمیری رضوی مرتضی سید را مذکور آثار
 شواگردان  از ای، کموره  خلیل میرزا عالمه آثار مجموعه به توان می دوره آن تقریبی آثار از

 اشواره  تهران فخریه مسجد جماعت امام و قم( علمیه حوزه )مؤسس حائری اهلل آیت بزرگ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

در پایوان ایون قاعوده از دانشوجو      در این کتاب صرفاً بیان نمونه و از باب آموزش است. ادشدهی. منابع  1

 شناسی کاملی ارائه دهد. خواسته شده است تا منبع
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 بوه  تووان  موی  او رآثوا  از کرد. می دنبال جدی صورتی به را اسالمی مذاهب تقریب که کرد

 اشواره  «اد ب ع ل ل ا ه م ي ق ي  طذره  ن ق رد: ب ع م ل ل اد ب ع ال ر س ج  ي ه و  م ظي ع ر س ج  وه ب ن ال  ارض» کتاب

 سرمشوق  و اسالمی وحدت پیگیری به را سعودی عربستان پادشاه فیصل ملک که داشت

 آراء» کتوواب وا همچنووین .خوانوود فرامووی السووالم علیووه علووی امووام خالفووت از گوورفتن

 تواریخی  لحاظ به که است نوشته غالت نقد در را «الغاله في السذالم  عليهم االماميه ةالشيع ةائم

 آثوار  دیگور  و خطیوب  الودین  محوب  اثور  ...« العريضة الخطوط» کتاب علیه است ای ردیه

 راط صو   ه ال رسو » او دیگر کتاب .شدند می منتشر زمان آن در که تقریب مخالفان ضدتقریبی

  ن ی آئ  روع ف و  ول اصو  در  ری ب ره  دوره در  ه ن ع ا... ی رضو   ی ارس ف  ان م ل س ر ی ب ک  ی اب ح ص  اوی ت ف  م ی ق ت س م

 نژادپرستی با اسالم مبارزه به توجه جهت و تقریبی فضای در نیز را آن که دارد نام« الم اس
  ول ح ت و  دس ق م ال ت ی ب» بوه  تووان  می او مهم آثار دیگر از است. نگاشته مذموم ییگرا قوم و
  ن الطوی  سو   ه ب ( )ع  نیرالموؤمن یام الد ی م  ام ی پ» و«  ج ح  ک اس ن م :ج ح رار اس و  ه ف س ل ف» ،» ه ل ب ق
  کرد. اشاره« ده ح ت م  م ام  ش ق ن و  ه م ل ک  ده وح در  ه ل ب ق  ل اه

-1218) تهرانوی  سوعید  حسون  اهلل آیوت  نام به تهران، در دیگری عالم زمان همان در
 نوام  بوا  ار مهموی  کتاب داشت، گ االزهربزر علمای با که مکاتباتی بر عالوه ش(، 1314

 بزرگی علمای به توان می تقریبی معروف سندگانینو دیگر از نگاشت. «یدعوکم الرسول»
 آزار بی ریمک االسالم حجت خراسانی، زاده واعظ اهلل آیت تسخیری، محمدعلی اهلل آیت چون

 حووزه  تقریبوی  جوان نسل که کرد اشاره خسروشاهی یهاد دیس االسالم حجت و شیرازی
 برخی دهند. می تشکیل را )ره( بروجردی العظمی اهلل آیت مرحوم زعامت دوران در قم علیمه

  از: اند عبارت زمینه این در مفید منابع از
 مذاهب التقریب دار مستندات و تاریخچه تقریب: پیشینة .1384 .شب آذر محمدعلی .1

 مجموع  حمیودی،  رضوا  )ترجموه(  (.االسذالم  رسالة) آن مجله بررسی و قاهره در اسالمی
 ص. 312 فرهنگی، معاونت اسالمی، مذاهب تقریب جهانی
 قاهره. التقریب دار مقاالت اسالمی: مذاهب همبستگی .1351 نویسندگان: از جمعی .2

  است. قاهره التقریب دار مقاالت ترجمه کتاب آن ی،شیراز آزار بی عبدالکریم )ترجمه(
 و مطالعوات  رکزم قم، عمل. تا نظر از مذاهب: تقریب .1381 محسنی: آصف محمد .3

 (1385 اول: )چاپ  ادیان. نشر مذاهب، و ادیان تحقیقات
 جهوانی  مجموع  توسط که اسالمی وحدت یالملل نیب یها اجالس مقاالت مجموعه .4
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  است. منتشرشده تهران در میاسال مذاهب تقریب
 و )مقدموه  .اموت  یوک  فرهنوگ  یوک  تقریوب:  سرگذشوت  .1381 قمی: محمدتقی .5

 موذاهب  تقریوب  جهوانی  مجموع  مقودس،  محمود  )ترجموه(  خسروشاهی، هادی ملحقات(
 ثقافذة  واحذدة  امذة  التقريذب:  قصذة  عربی زبان به آن اصلی )عنوان ص. 511 اسالمی،
 است.( واحدة
 هوای  بررسوی  مرکوز  شوروق:  کلبه قم، .1381 اسالمی: مذاهب نبی تقریب میزگرد .1

 – 2111 االسذالمية:  المذاهب بين للتقريب الندوة آن: عربی )عنوان ص. 111 اسالمی،
 است.( هقاهر
 المنظمذة  عقذدتها  التذي  الثانيذة  النذدوة  ابحاث االسالمية، المذاهب بين التقريب .1

 ،1111 يالثان عيرب 11 – 11 من الفترة في باطبالر الثقافة و العلوم و للتربية االسالمية
 الثقافذة  و العلوم و للتربية االسالمية المنظمة .1111 رباط، .1221 أغسطس 11-12

  ص. 151 )ايسيسكو(
 رود؛ می شمار به اسالمی مذاهب تقریب مهم منابع از تسخیری اهلل آیت حضرت آثار .8

 مسویر  در اسوالم  جهوان  فرهنگوی  سوفیر  ترین مهم معاصر، دوران در ایشان آنکه ویژه به
 کرد: اشاره زیر های کتاب به توان می آثار این زمرة از اند. بوده اسالمی وحدت
 اسالمی(؛ مذاهب تقریب و وحدت دربارة فارسی عنوان )با «التقريب و الوحدة حول»
 توحيذد  و الفكذر  تقريب رسالتنا» ؛«فيه المشتركة الروايات و احامه معطياته، الحج:»

  ات ي ل االق عمول(؛  در انسوجام  هوا،  اندیشوه  در تقریب ما: رساالت فارسی عنوان )با «العمل
 و  الت ک شو  م :ان ان م ل سو  م  ای ه   تیو  ل اق فارسوی  عنوان )با ا ه ات ع م ت ج م ب ا ه ات الق ع و  ه ي الم االس
 ا( اره ک راه

                               (  ص. 51  ی، ب ت ک م دارال .1421 )دمشق:  ه ی الم االس  ب ذاه م ال  ن ی ب  ب ری ق ت ال  ول اص رحیلی. وهبه .1
 مشترک فتاوی آوری جمع اسالمی مذاهب تقریب زمینة در مطالعاتی دیگر های فعالیت 

 است. ... و مشترک روایات مشترک، راویان مشترک، اصطالحات تقریب،
 )اسوامی  خوام  هوای  داده از ای مجموعه نقل ناسیش منبع که داشت توجه باید اینجا در
چیونشمتضمنپژوهشدرشناسیمنب  نیست. (ها آن انتشار مشخصات و کتاب
 هوای  پیشرفت لطف به امروزه .استتحقیقهایپرسشاساسبرمناب خاص
 پوژوهش  منوابع  اصلی متن یافتن حتی و شناسی منبع جهت خوبی امکانات فناوری، عظیم
 زمینوه  ایون  در کوه  اسوت  افزارهوایی  نورم  از اسوتفاده  ابزارهوا  ایون  از کوی ی است. موجود

 و توراجم » افوزار  نرم به توان می ها آن میان از شمسی( 1312) حاضر حال در .اند دشدهیتول
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 کوه  کورد  اشواره  اسوالمی  علووم  کوامپیوتری  تحقیقات مرکز - 2 ویرایش «شناسی کتاب
 صوورت  بوه  افوزار  نورم  ایون  است. شیعه سىشنا شخصیت و شناسى  کتاب افزار نرم نخستین
 مهم منابع از مجلد شش و شصت در کتاب عنوان ده شامل و است شده ارائه لفظى معجم

 از: اند عبارت که است شیعه شناسى شخصیت و شناسى کتاب پیرامون
 جلد؛ 15 تهرانى، آقابزرگ شيخ الشيعة، تصاني  إلى الذريعة .1
 ؛جلد 11 عاملى، نامي محسن سيد عالمه الشيعه، أعيان .1
 جلد؛ 1 عاملى، امين حسن سيد الشيعة، أعيان مستدركات .3

 جلد؛ 1 در عاملى، حرّ شيخ عامل، جبل علماء في اآلمل أمل .1

 جلد؛ 1 مازندرانى، شهرآشوب ابن العلماء، معالم .5

 سبحاني؛ جعفر شيخ الفقهاء، طبقة موسوعة .1

 جاللي؛ حسيني حسين محمد سيد التراث، فهرس .1

 ؛جلد 1 صدر، حسن سيد مل،األ أمل تكملة .8
 اصفهاني؛ افندي عبداهلل ميرزا األمل، أمل تعليقة .2

 قزويني. النبي عبد شيخ األمل، أمل تتميم  .11

 یادداشت و نامه لغت اعالم، جستجو، نمایش، از: اند عبارت برنامه این اصلی های بخش
 کنود  یواری  ینهزم این در را دانشجو تواند می که اینترنتی های پایگاه از برخی همچنین

 از: اند عبارت
  ایرانملیکتابخانه -

 شناسی کتاب جستجوی :بخش
http://opac.nlai.ir 

  اسالمیشورایمجلسکتابخانه -

 مجلس کتابخانه های کتاب در جستجو بخش
www.ical.ir 

 فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهکتابخانه -

www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx?wid=23 

 دانشگاهیجهادعلمیاطالعاتپایگاه -

www.sid.ir/fa/index.asp 
ملیمحتواینسرسیومکُ -
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www.icnc.ir/index.aspx?pid=1 

 مشهدفردسیدانشگاهمرکزیکتابخانهورسانیاطالعمرکز -

http://c-library.um.ac.ir/ 

noormagsتخصصیمجالتپایگاه -
www.noormags.com/view/fa/default 

 (عربی شناسی منبع) االسالمیة الدراسات و للبحوث فیصل الملک کزمر -

http://213.151.111.211/kfcris/login.htm 

 (عربی شناسی منبع) االسکندریة مکتبة -

www.bibalex.gov.eg/home/default_ar.aspx 

 الفرات و النیل -

 ایهو  فهرسوت  وارد کوه  تور  محلی یا و جدیدتر منابع برخی که خط برِ کتابفروشی
 است. مشاهده قابل ،اند نشده ها کتابخانه

www.neelwafurat.com/index.aspx 

- Internet Archiveو )دانلوود  بارگوذاری  یوا  دریافت برای بزرگی پایگاه که 
  است. جهان مختلف های زبان به دیداری و شنیداری نوشتاری، منابع آپلود(

http://archive.org/details/texts 

 یها زمینه در تخصصی منابع دانلود) االدیان لمقارنة االسالمیة المهتدین مکتبة -

 است.( عربی زبان به عموماً مختلف

www.al-maktabeh.com  
 شویعی  جدیود  و قودیم  آثوار  دانلود برای گاهی وب الکترونیة للکتب الفکر شبکة -

 .است عربی زبان به غالباً
http://alfeker.net/ 

- Library British The 
www.bl.uk/ 

- Congress of Library زبان به شناسی منبعهای  پایگاه ترین جامع از که 
  است. انگلیسی
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www.loc.gov/index.html 

 و کتواب  دانلوود  بورای  پایگواهی .التحقیقالکتبوللفهارسودودمرکز -

  است. عربی زبان به نامه پایان خالصه و مقاله

www.wadod.net/index.php 


تمرین
 شوده  ارائه های )مثال دهید. انجام را اسالمی مذاهب تقریب به مربوط شناسی منبع .1

  بود.( ها آن از هایی نمونه تنها متن در

 .3 زموانی،  های دوره .2 نویسندگان، .1 اساس بر  بندی دسته قالب در را آن سپس .2
  کنید. بازنویسی یموضوع .4 و مکانی های موقعیت

 خواهد به دست خام های داده از جدیدی اطالعات هر بار که دید خواهید تمرین این با
 تور  جامع مذکور مطالعاتی منابع به اشراف اثر در شما دیدگاه است ممکن همچنین آمد.
  باشد. شده گذشته از فراگیرتر و
 

 ها پدیده یا ها اندیشه بسامد هب توجه .42

 شناسی شیعه کالم، مانند هایی رشته نیز و اسالم جهان در رهنگیف العاتمط از بسیاری
 و «هنجوار » مطالعوة  در هسوتند.  هوا  پدیوده  و هوا  اندیشه بَسامد به توجه نیازمند همواره و
 یوا  و ای اندیشوه  نبوودنِ  یا بودن ،«ناجُور» و «جُور» برخی تعبیر به یا «هنجار از انحراف»

 یوا  و اندیشوه  بسوامد  دانسوتن  آن. آمواری  بسوامد  که ندارد تاهمی قدر آن ای واقعه تحققِ
 تمییوز  متنواوب  و مسوتمر  های رویه از استثنایی، و اتفاقی امورِ تا شود می موجب ای، واقعه
 هور  نکنود.  حرکوت  اهمیوت  کوم  و پاافتاده پیش موضوعات مسیر در پژوهش و شوند داده

 توانود  موی  آمواری  بسوامد  و سوت ا خوود  اعتقادی و فرهنگی طبیعی بافت  دارای ای جامعه
 مثال، برای دارد. یتاهم هم تفسیر نویسی دانش در موضوع این دهد. نشان را آن تغییرات
 بوه  توانود  موی  ،تفسویر نویسوی   تواریخ  طول در ترتیبی یا و موضوعی تفسیر نویسی بسامد

 دتوان می تاریخ طول در تفسیری های روش برخی بسامد یا و دهد پاسخ ها پرسش بسیاری
 دیودگاه  و روش و مشرب یک فکری، مکتب یک افول یا واجدربارة ر را بسیاری اطالعات

 دهد. ارائه

 

http://www.loc.gov/index.html
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تمرین
 الغذدير » کتواب  نیز و «االدب و السنة و الكتاب في الغدير» های کتاب به مراجعه با
 دهید: پاسخ ها پرسش این به «االسالمي التراث في

 توان می را تاریخ طول در الغدیر حدیث بسامد به توجه آیا ها آن مطالب فهرست در -
  دید؟

 چیست؟ در غدیر حدیث زمینة در عاتمطال بسامد یافتن اهمیت -
 )موورد  اسوالم  تواریخ  طول در غدیر حدیث ادبی مضامین بسامد به توجه بر عالوه -

 کورد؟  توجوه  تووان  موی  نیوز  دیگری موضوعات چه بسامد به امینی( عالمه توجه
  (.ددهی ارائه ابتکاری یپاسخ)

 
 واقعی. دنیای با پردازی نظریه دنیای میان مایزت .43

 بایود  نیسوت.  آن دةنو کن مونعکس  لزوماً اما است، واقعیت تحلیل و تبیین پی در نظریه
 ها واقعیت از محقق غافل شدن موجب ها  نظریه و شود برقرار دو این میان منطقی ای رابطه
 باشد. اندیشه و فکر از عاری نباید هم مشاهده دیگر سوی از و نشوند
 

 است. تهدید مفهوم درک گرو در فرصت مفهوم درک .44
 درصودد  وقتوی  تهدیدهاست. خالل از ها فرصت شناخت راهبردی، مطالعات سوی و سمت
 ممکن یا و دهیم می دست از را چیزی چه آن ازای در که بدانیم باید هستیم چیزی کسب
 و موافقوان  مباحوث  فهوم  بوه  شوایانی  کموک  اصول  این به توجه دهیم. دست از که است

  است. پدیده یک مخالفان
 دردموان  چوه  بوه  اسوالم  بوى  اسوتقاللِ  و آزادى موا » فرمودند: که )ره( خمینی امام سخن این

 انتقوال  و اخوذ  و مفواهیم  پوذیرش  در مهموی  شواخص  (451 / 1  اموام،  )صوحیفه  «خوورد؟  مى
  ست.ها پدیده

 

 واقعیت. دنیای در پدیده یک ابعاد ناپذیری جدایی .45
 در کوه  هسوتند  ای تنیوده  درهوم  و مختلوف  زوایای و ابعاد دارای انسانی، علوم مسایل
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 ولی داد، قرار بررسی مورد انتزاعی صورت به را ها آن از مورد چند یا یک توان می پژوهش
 دربارة تفکر مثال، برای کرد. اشاره آن واقعیت و موضوع این به باید نهایی گیری نتیجه در
 است. ابعاد دیگر دربارة راهکار و اندیشه داشتن مستلزم سازی جهانی ابعاد از یک هر

 نوه  .کورد  جدا ها بینی پیش و ها نظریه ،یکیدئولوژیا های برداشت از را توصیف مرز باید
 نه و دش ناتوان پدیده یک صحیح توصیف از که دکر سیر پردازی نظریه دنیای در اندازه آن
 در تور  کلوی  سواختارهای  از آن واسطة به که شد پدیده یک عینی زایاج گرفتار اندازه آن

  ماند. بهره بی آن تبیین

 

 ادعاها و ها فرضیه تحقق عینی امكان به توجه ضرورت .46

 امکوان  نظور  موورد  ادعای آیا کرد. توجه ادعاها و ها فرضیه تحقق عینی امکان به باید
 های کتاب در تقیه روی از شیعیان که شود می گفته وقتی مثال، برای خیر؟ یا و دارد تحقق
 که است مطرح سئوال این شد، نخواهد هرگز و نشده تحریف قرآن که اند نوشته شان درسی

 تحریوف  قرآن» که شود گفته مدارس در ایرانی کودک ها میلیون به است ممکن اصوالً آیا
 مودارس  تعطیلوی  از بعود  و بخورند را ایشان فریب سنت اهل تقیه! روی از تا «است نشده
 ایود  گرفته فرا مدارس در هرچه» که: بیاموزند خود کودکان به دیگر بار خانواده هزار صدها

 هوا  ده وسویع  ابعواد  در تقیه واقعاً «است! بوده ها سلفی کردن خوش دل برای و تقیه باب از
 بور  نبحری شیعیان قیام جریان در دیگر، مثالی عنوان به و! ؟معناست چه به نفری میلیون

 -صووتی  و مکتووب  منوابعِ  از وسویع  ای مجموعوه  خلیفه، آل مستبد نظام جور و ظلم ضد
 من البحرين في الشيعة» عنوان با منابع این از یکی در شد. تولید شیعه معرفی در تصویری

 عروبذة  عن الدفاع هيئة» عنوان با گروهی توسط که «االصليين! السكان خرافة أتوا...؟ اين
 در مطلوق  اکثریوت  شویعیان  کوه  اند مدعی نویسندگان است، منتشرشده «نالبحري تاريخ و

 سیاسوت  بوه  اشاره با و ؛هاست آن «خاموش اکثریت» سنت، اهل مشکل و نیستند بحرین
  نویسد: می صدام سقوط از پس دوران در عراق شیعیان یافتن قدرت و منطقه در ایران

 اقودام  واسطة به آن و است جریان در عراق در اکنون که است وضعیتی ما دلیل بهترین

 ایجواد  عوراق  اهوالی  ترکیوب  تغییر جهت شیعی میلیون چهار به نزدیک صدور در ایران

 ازدیواد  کوه  نهایی نتیجة به نیل جهت که هستند زنی هزار صد اینان زمره از است. شده

 واجازد به متعه حربة با  است، شیعی ایران منافع مطابق عراق جنوب در شهروندان تعداد

 (8-1 :1111 العروبة، عن الدفاع )هيئة اند. درآمده ها عراقی
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 صود  یوک » یا «نفر! میلیون چهار صدور» چون اعدادی از تصوری چه نویسنده براستی
 عوراق  بوه  «متعوه » جهوت  «ایوران  سیاسوی  منوافع » خواطر  بوه  که «ایرانی زن نفر هزار
 مخواطبش  شعور و فهم سطح شمردن ناچیز با توانند می ها آن چگونه و دارد؟ !اند شده اعزام
 و آموار  و ارقوام  از استفاده و «نمایی دقت» کنند؟ مطرح را غریبی و عجیب ادعاهای چنین
 مخالفوان  روانوی  جنگ در که است تبلیغاتی و ای رسانه های ستیزه در رایج ای شیوه نمودار
 عوواملی  از کیی .شود آن گرفتار نباید محقق و دارد وسیعی کاربرد اسالمی مذاهب تقریب

 پایوة  بور  جامعوه  کردن قطبی دو شوند، مطرح سخیف چنین نظراتی تا شود می موجب که
 علیوه  ادعوایی  هر پذیرش مهیای را عوام که است تقریب فرهنگ بردن میان از و مذهب
 و منفی های ارزش از ای هاله در ور غوطه را دیگری یک هر که چرا کند. می مقابل مذهب
  است. استعمار ورود مجرای همانا وضعیتی چنین و بیند می ناپسند
 

 .خود بنیاد اصل صورت به غربی های نظریه تبدیل از ممانعت .47
 را غربی های فلسفه و ها نظریه چنان انسانی علوم حوزة در ها کتاب و مقاالت از برخی

 یلبود  هوای  دیدگاه دیدن به قادر آن نویسندگان تا است شده موجب که اند پنداشته مسلم
 و هوا  فلسوفه  از متوأثر  عمودتاً  اینان کنند. تولید یبدیل های دیدگاه نتوانند نیز خود و نباشند
 و گرایوی  اثبات از: اند عبارت ها آن ترین مهم که بودند آمریکایی و اروپایی متفکرانِ معارف
 مووج  آنکوه  جالوب  هرمنوتیک. و شناسی پدیدار دیالکتیکی؛ ماتریالیسم گرایی؛ ابطال بعدها
 فورود  و فراز لذا است. بوده آمریکا و اروپا در آن اقبالِ تابع نظرات این از یک هر به اقبال
 ای دوره هر در و است غرب در ها آن فرود و فراز از متأثر اسالم جهان در ها آن از یک هر

 همین از متأثر گرا تجربه و گرا علم قرآنی تفاسیر از ای پاره است. داشته را خود خاص شکل
  شدند. دچار ای عدیده اشتباهات به که اند بوده عیتوض

 

 نظر مورد علم گذشته به توجه ضرورت .48
 آگاهی با یابد. احاطه آن بر و بشناسد دارد اشتغال بدان که را علمی گذشتة باید محقق

 درک و اسوت  موجود تاریخ آن در که مهمی عطف نقاط شناخت و نظر مورد علم تاریخ بر
  کرد. ارائه تر اصیل و تر پخته به مراتب هایی دیدگاه توان می علم آن های بنشی و فراز علل
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 و منظم های بندی دسته قالب در مطالب درک و وسیع مطالعات داشتن مستلزم امر این
اخت طبقات مفسران و رویکردهوای غالوب   نبرای مثال، در علوم قرآنی ش است. یمشخص

 نویسد: در این زمینه می )ره(عالمه طباطبایی . در هر یک از آن طبقات بسیار اهمیت دارد
 نویسد: می« قرآن در اسالم»در این زمینه در کتاب  )ره(عالمه طباطبایی 

را در تفسیر آیات قرآنوی حجوت    )ص(قرآن مجید، قول پیغمبر اکرم  به نصشیعه 
حجیتی قائول   گونه هیچداند و برای اقوال صحابه و تابعان مانند سایر مسلمین  می
خبر ثقلین، قوول   به نصیست؛ مگر از راه روایت از پیغمبر اکرم )ص( جز اینکه ن

ین ا دانند و از و مانند آن حجت می )ص(را تالی قول پیغمبر اکرم  بیت اهلعترت و 
کوه از پیغمبور اکورم )ص( و     یاتیو روا بهروی در نقل و اخذ روایات تفسیری تنها 

 بوه ترتیوب  انود و طبقوات خوود را     ا کردهاکتف شده نقلالسالم  علیهم بیت اهلائمه 
 . اند آورده به وجودزیرین 

 بیوت  اهول و ائموه   )ص(طبقه اول کسانی کوه روایوات تفسویر را از پیغمبور اکورم      
 هوا  آن بوه روایوت  غیر مرتوب ثبوت کورده و     به طورو در اصول خود  اند فراگرفته
 ال ایشان. ثاند مانند زراره و محمد بن مسلم و معروف و جریر و ام پرداخته

طبقة دوم اهل تألیفات اولی تفسیر مانند فرات ابن ابراهیم و ابوو حموزة ثموالی و    
عیاشی و علی بن ابراهیم قمی و نعمانی صاحب تفسیر. شویوة ایون طبقوه ماننود     
طبقة چهارم از مفسرین اهل سنت این بود که روایات مأثوره را که از طبقوة اول  

کردنود و از هرگونوه اعموال     یفات خودشان درج میاخذ کرده بودند با اسناد در تأل
 )ع( بیوت  اهول نظر به اینکه زمان دسترسوی بوه ائموه     و ؛نمودند نظر خودداری می

طوالنی بود و تقریباً سیصد سال ادامه داشت طبعواً ایون دو طبقوه ترتوب زموانی      
نداشته متداخل بودند و همچنین کسانی که روایت را با حوذف اسوناد درج کننود    

نمونه تفسیر عیاشی موجود را باید نام بورد   به عنوانر کم بودند و درین باب بسیا
از تألیف عیاشوی اسوناد روایوات را اختصواراً حوذف       ،عیاشی که یکی از شاگردانِ
 گشته است. دایرنسخه عیاشی  به عنواننموده و نسخه او 

خود و  طبقة سوم طبقه از باب علوم متفرقه است مانند سید رضی در تفسیر ادبی
شیخ طوسی در تفسیر کالمی خود کوه تفسویر تبیوان اسوت و صودرالمتألهین در      
تفاسیر فلسفی خود و میبدی گنابادی در تفسیر عرفانی خوود و شویخ عبود علوی     

و سید هاشم بحرانی و فی  کاشانی در تفسویر نوور الثقلوین و برهوان و      یزیحو
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انود ماننود شویخ     کورده  ای از علوم در تفاسیرشان جمع صافی و کسانی میان عده
های مختلف لغت و نحو و قرائت و کوالم   البیان که از راه طبرسی در تفسیر مجمع

 (51-51: 1311)طباطبایی،  کند. و حدیث بحث می

 علوم بندی طبقه به توجه ضرورت .49
 تمییوز  هوم  از آن مبنوای  بور  را علووم  و دارد علم از خاصی بندی طبقه اندیشمندی هر

 تفسیر را آن و داده جای علوم بندی طبقه در را نظرش مورد علم بتواند ایدب محقق دهد. می
 هوا  دیدگاه شدن پخته و اصالت در نظر مورد علم موقعیت و علوم بندی طبقه به توجه کند.

  دارد. اهمیت
 

بیندیشیم

 بندی کرد؟  توان علوم را طبقه یمنظر مشما از چند  به نظر -

 پیامدهایی را ممکن است دارا باشند؟  های علوم چه تبعات و بندی طبقه -
 

  تعمیم احكام حدود به توجه .51

 مذاهبشوان  موتقن  معیارهای با افراد مواضع نیست. مذاهبشان موضعِ لزوماً افراد سخنِ
 ؛باشد تغییر حال در دائماً پیروانشان های دیدگاه پایة بر مذاهب آنکه نه و شود می سنجیده
 و را؛ اسوالمی  موذاهب  نه داد قرار نقد مورد باید را افراد عمل موارد از بسیاری در بنابراین
 حکوم  نواقص(،  )اسوتقرای  اسالمی مذاهب پیروان از برخی رفتار و اعمال مشاهدة با نباید
 توأثیر  تحت مسلمانان از برخی مثال، برای کرد. صادر آن پیروان و مذاهب آن دربارة کلی

 آنوان  زنودگی  شویوة  انود.  آورده روی غربی زندگی های شیوه اخذ به غرب، فرهنگی اغوای
 زندگی دربارة قضاوت و ارزیابی مالک که است شریعت این نیست. شریعت ارزیابی مالک

 است. آنان رفتار و اعمال و

 

 عجوالنه هایرظن اظهار و ها شنیده به استناد از پرهیز .51
 اموا  ؛اسوت  بیشوتر  آن به خواننده اعتماد باشد، تر محکم تحقیق استدالل و منابع هرچه
 از موتن  و شوود  می کمتر آن به خواننده اعتماد شوند، تر ضعیف دالیل و منابع که هراندازه
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 شویعه  ضود  بور  القفواری  ناصور  آثوار  سستی دالیل از یکی شود. می ساقط اعتبار و تقوثا
 قطعوی  اسوناد  از یکوی  منزلة به ها آن بیان و دیگران و خود های شنیده از او بسیار استفاده
 این نمازهایشان، از پیش شرعی اذان به شیعیان که است مدعی خود آثار در چنانکه است؛
 (1155-1154 :1415 )قفاری، «!رهبر خمینی اکبر اهلل» اند: کرده اضافه الفاظ این با را عبارت
  است. شیعه دربارة هایش شنیده از متأثر سخت او که دهد می نشان مثال این

 خوود  تحقیوق  گیوری  نتیجوه  در باید محقق یعنی ؛کند می صدق نیز مطلب این عکس
 از زموانی  کوه  الکردی اهلل فرج نام به مصری نویسندگان از یکی مثال، برای باشد. محتاط
 نبایود  است. نوشته بهائیت ضاله عقاید در آثاری و شد «بهایی» بود، تیمیه ابن آثار مروجان

 عقایود  بور  کوه  هرچند ؛آنان را متهم کردو  داد تعمیم نیز ها سلفی دیگر به ار موضوع این
 در را ای نظریوه  کوه  مصری نویسندة خلیفه رشاد همچنینوارد کرد.  بسیاری نقدهای آنان
 از و کورد  نبووت  ادعوای  مدتی از پس بود، کرده ارائه 11 عدد بر تاکید با قرآن اعجاز باب
 بود، شده بهایی او که ار احتمال این 11 عدد بر او حد از بیش )تاکید شد. خارج اسالم دین

  .گذاشت سنت اهل برادران حساب به نباید را او عملکرد کند.( می تقویت
 

 مسایل واسطه بی شناخت جهت کوشش .52
 خوود  تحقیق موضوع از واسطه بی شناخت کسب باید پژوهشگر هر های برنامه از یکی

 ها آن نویسندگان که ردگی می صورت افرادی های اندیشه دربارة ها پژوهش از بسیاری باشد.
 و دینی تعلیمات حوزة در درسی های کتاب مثال، برای هستند. دسترس در و حیات قید در

 بایود  ابتدا کنیم، پژوهش آثار این روی بر بخواهیم که صورتی در بگیریم. نظر در را قرآن
 هوا  کتواب  ایون  هوا  آن موجوب  به که باالدستی اسناد نیز برویم، آن نویسندگان خود سرا 
 رشد مجالت در دبیران که را مقاالتی و کتابها این آزمایشی تدریس نتایج و اند شده نوشته
 حوال  انود.  نوشوته  هوا  کتواب  ایون  معایوب  یوا  و مزایوا  دربارة آن مانند و پرورش و آموزش

 مذکور های کتاب دربارة زنده، منابع این به مراجعه بدون که بگیریم نظر در را دانشجویانی
  است. بسیار مثال گونه این نظایر و نندک می تحقیق
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 واقعی نیاز رفع بر تمرکز .53
 بوه  دادن پاسوخ  انسوانی،  علووم  جملوه  از و علووم  توسعة و گیری شکل عللِ ترین مهم
 نیازهوای  بوا  را خود نسبت ای رشته اگر انسانی علوم حوزة در است. بوده ها انسان نیازهای
 علم هر اعتبار لذا است. علم تاریخ سنخ از چیزی ،نیست علم دیگر بدهد، دست از ها انسان

 شدة احساس نیازهای گاه که هرچند .است ها انسان نیازهای به آن پاسخگوییدر توانایی 
 در یوا  و مهجورنود  یا علوم از برخی وضعی چنین در و ستین شان واقعی نیازهای ها انسان
 اسوالمی  زموانی  تنهوا  «انسوانی  علوم» گیرند. می قرار کاذب نیازهای به پاسخگویی مسیر
 انسوانی  علووم  باشود.  اسالمی ی جامعه کاذب( )نه واقعی نیازهای حل راستای در که است

 در بحران بنابراین ؛نباشد اسالمی ی جامعه به خدمت در که است علومی هم یاسالم ریغ
 و اسوت  گرفتوه  فاصوله  اسوالمی  های ارزش از جامعه یا دارد: کلی صورت دو انسانی علوم
 بویش  و کوم  جامعوه،  آنکوه  یوا  و دارد قورار  آن کواذب  نیازهوای  خودمت  در انسانی علوم

 نیستند. آن خدمت در ها دانشگاه تولیدات ولی کند می زندگی اسالمی یها باارزش
 

  .پژوهش در نظری رویكرد کردن مشخص ضرورت .54
 نظری سنت و تحقیق موضوع درباره پژوهشگر کلی دیدگاه دهنده نشان نظری رویکرد

 خود پژوهش های حوزه بر و پردازد می مطالعه به آن، چهارچوب در محقق که است خاصی
 معمووالً  اسوالمی  علووم  در .گوذارد  موی  توأثیر  مسایل بررسی و تشخیص های شیوه نیز و

 عقلوی،  رویکورد  تفکیکوی،  رویکورد  ماننود  است: فکری های مشرب همان یرنظ رویکرد
 از: انود  عبارت مشهور رویکردهای یشناس جامعه در و ... و اشعری رویکرد اخباری، رویکرد

 در کوه  «مارکسیسوم » و «نموادین  متقابول  کونش » ،«گرایوی  ساخت» ،«گرایی کارکرد»
  کنند. می نمایان را اختیار و جبر دربارة اجتماعی علوم اندیشمندان گیری موضع حقیقت
 پورداز  نظریوه  و شگرپژوه هر است. «خاصی انداز چشم» دارای اندیشمند هر نیچن نیا
  باشد. بیدار و خودآگاه اندازهای چشم به نسبت باید
 

 کتابی روحیه از اجتناب ضرورت .55
 روحیوة  بوه  نباید اسالمی دانشمندان اقوال نیز و اسالمی مذاهب اصلی مصادر بر تکیه
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 االموام،  عبوداهلل  کند. دور حقیقت از را محقق تدریج به و شود منجر کتابی جزمی پذیرش
 «1الجوان  و اإلنوس  بین التناکح تحریم على البرهان» عنوان: با را ای رساله (یمنی سلفی)

 فرزندان تربیت معضل و یکدیگر با انس و جن ازدواج مشکل حل پی در که است نگاشته
 حول  اسوالم  جهوان  اصولی  مشوکالت  هوایی  کتاب چنین نگارش با آیا اما )!( است دو آن

 انجام نیازمند البته و تردیدناپذیر و یقینی آن وجود و یقرآن است حقیقتی جن شد؟ خواهند
 مشوخص  شناسوی  منبوع  )ص( نبوی سنت و کتاب پایة بر معتبر و دقیق قرآنی های پژوهش

 جهوان  واقعی نیازهای با متناسب حوزه، این در شده مطرح مباحث از میزان چه که کند می
 نیازهوای  مسولمان،  نویسندگان شده احساس نیازهای آیا که دهد می نشان و است؟ اسالم
 آنجوا  بوه  کوار  جون،  مثال خصوص در هستند؟ کاذب نیازهایی یا و اند اسالم جهان واقعی
 پیوامبر  سونت  نه و بود قرآن حکم نه که شد ابداع نیز زده جن فرد درمان های راه که رسید

 و الجذن  عذالم » کتواب  در م( 2112-1141) االشوقر،  سلیمان عمر مثال برای ؛)ص( اکرم

 بوه  مبتال فرد مداوای پیرامون ،«السنة و الكتاب ضوء في العقيدة سلسلة من الشياطين،

 محکوم  ضربة چهارصد الی سیصد زدن تیمیه، ابن چون علمایی که است آورده جنی صرع
 نشانة و دانند می نافع جن، دفع جهت به را جنی صرع به مبتال بیمار پای بر دستی چوب با

 واقع در هم بیمار جیغ بنابراین میرد!  نمی بیمار که است آن مار!(بی نه )و جن خوردن کتک
 اسوت   گفتوه  خود تیمیه ابن که است آن اینان میان در روش این اعتبار است. جن آن جیغ
 ابن ؛152-151 و 13-12 :1318 )االشقر، «ام آزموده را عمل این و ام کرده چنین بارها من» که

 شود می علمی احتیاط اتخاذ به محقق ترغیب موجب شناسی عمنب اینجا در (51 :1411 تیمیه،
 حود  تا فردی زدن کتک در تیمیه ابن سخن اگر که است آن شناسی شیعه در آن اهمیت و

 دیگور  دربوارة  باید حداقل پس شرعی، حجتی نه و اوست شخصی تجربة بر مبتنی مرگ،
 بوه  پاسوخ  در بواز  بون  العزیزعبود  یا و بود محتاط بسیار شیعه( درباره جمله )از او ادعاهای

 في الحق إيضاح» عنووان  با را ای رساله األزهر، وقت مفتی و شیخ الطنطاوی، سید محمد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

احكام التعامل مع الجن و اآلداب الرقي »اند از:  .  نامبرده سه رساله دیگر در زمینة جن دارد که عبارت1
ذ إنقذا »، «اإليضاح والتبيين من األحاديذث واآلثذار والهواتذ  فذي الجذن والشذياطين      »، «الشرعية

 «.المسلمين من وسوسة الجن والشياطين
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 بود قرار آن از ماجرا است. نوشته «1 ذلك أنكر من على الرد و اإلنسي في الجني دخول

 شبدن کنترل حتی و شده بدنش وارد هندو پرستان بت از جنی که بود شده مدعی زنی که
 سوخن  مردانوه  صودای  با زن وقت هر مثال )برای است. گرفته دست در مواقعی در نیز را

 بوا  کوه  اسوت  مودعی  باز بن است.( گفتن سخن حال در جن که بود معنا این به گفت، می
 شود. خارج زن بدن از که است کرده راضی و هدایت را او سرانجام مذکور، جن با صحبت
 و کورد  مخالفتادعایی شدیداً  چنین با شدت به ألزهرابزرگ  مفتی ،طنطاوی سید محمد

 خاص مذهبی پیروان به منحصر تنها نباید را نقد اینجا در البته دانست. خرافات رواج را آن
 عودم  و اصولی  امور بر فرعی امور ترجیح و اسالم جهان واقعی نیازهای به توجهی بی کرد.

 جهوان  مصوالح  جوای  بوه  یرضروریغ مسایل به پرداختن و «فالمهم األهم» اصل رعایت
 .2است محکوم سنی، یا شیعه هرکس، از اسالم،

 

 اندیشه یک دشمنان و دوستان یافتن .56

 بوا  مقایسوه  معرض در آن دادن قرار متفکری، هر اندیشة با آشنایی های روش از یکی
 یوک  دربوارة  کوه  است اختالفاتی خالل از آن مطالعة یا و آن سنگ هم های اندیشه دیگر
 موذاهب  پیوروان  هموة  علموای  میوان  در بزرگ و کوچک اختالفات است. موجود ضوعمو

 به زدن دامن نه و باشد مسئله حل به نیل برای باید اختالف مطالعة است. موجود اسالمی
 عَمَو  اللَّوهَ  إِنَّ وَاصْوبِرُوا  رِیحُکُمْ وَتَذْهَبَ فَتَفْشَلُوا تَنَازَعُوا وَلَا» قرآن: رسای تعبیر به که تفرقه

 یافوت  حقیقوت  در اندیشوه  یک دشمنان و دوستان یافتن (41 انفال: مجید، )قرآن «الصَّابِرِینَ
 در نظور،  موورد  افراد دیگر عبارت به ؛است پژوهش موضوع در متعارض اصلی های جریان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

إيضاح الحق في دخول الجني في اإلنسي والرد على ». نک: پایگاه رسمی عبدالعزیز بن باز با عنوان: 1
 ( 1312در پاسخ به محمد سید الطنطاوی به نشانی: )آخرین دیدار: شهریور « من أنكر ذلك
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و در نهایت مسلمان کردن آن توسوط شویخ عبودالعزیز بون بواز در       یبودائبا جن همچنین ادعای مذاکره 

 3مورخ  1581م و نیز شماره  1111دسامبر  11برابر با  1411شعبان  1مورخ  1512شماره الدعوة مجلة 

 م آمده است. 1111آوریل  11ق برابر با  1411سال  الحجه یذ
آن عالم مطلبی را در پاسخ به آن پرسش مطرح کرده  البته گاه ممکن است پرسشی از یک عالم شود و2

 درصدد ارائة اولویت موضوع باشد. آنکه بیباشد؛ 
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 مثوال،  بورای  .گیرنود  می قرار توجه مورد اندیشه، یک بررسی از تر وسیع ساختارهایی قالب
 1421 -1333) اردن. مقیم االصل آلبانیایی سلفی شیخ و محدث ،آلبانی نیناصرالد محمد
 وابسته سلفی فکری مکتب یک عنوان به آلبانی شناخت شناسی، شیعه مطالعات در بود. ق(
 متوون  تصوفیه  بور  مبنی را سیاستی علنی، صورت به آلبانی دارد. اهمیت سعودی سلفیه به

 ایون  کرد. می دنبال ،اسالم جهان کردن سلفی رمنظو به تاریخی( و کالمی )حدیثی، دینی
 شوود.  موی  دنبوال  سوعودی  عربستان مراکز سوی از که است دهه چندین مدت به سیاست
 به نسبت سلفیه انتقادی رویکرد از بهتری درک موجب آلبانی شناسی حدیث شیوة شناخت
 ضروری است یامر ناسره، از سره تمییز و شناسی حدیث تردید بی شود. می مسلمانان سایر

 در مهموی  فرهنگوی  و اعتقوادی  اثورات  حدیث یک دانستن صحیح و ضعیف که آنجا از و
 او هوای  دیدگاه تبعات به توجه آلبانی های اندیشه به ورود در داشت. خواهد اسالمی جوامع
 درصودد  نوو،  از اسوالم،  تاریخ از قرن چهارده گذشت از پس فردی که همین دارد. اهمیت

 طرحوی  به او اهتمام نشاندهندة خود برآید، احادیث همة ضعیف و صحیح کردن مشخص
 سلسلة»  شود، می استناد بدان بسیار شناسی شیعه مطالعات در که وی آثار از است. بنیادین

 سلسلة» دهم مجلد از بخشی است. «الضعيفة األحاديث سلسلة و الصحيحة األحاديث
  .دارد اختصاص شیعه نقد به او «الضعيفة األحاديث
 و دوستان جناح سرا  به باید او های اندیشه شناخت بر عالوه ،آلبانی بهتر شناخت برای

 در فکری های واکنش و ها کنش بررسی صورت، این در که رفت او مخالفان نیز و او یاران
 یوک  دشومنان  و دوسوتان  از توری  وسیع  شبکه در او عقاید بهتر فهم به ،آلبانی آرای قبال

 مووارد  تورین  مهوم  کوردن  مشوخص  امور  ایون  پیامود  تورین  مهوم  نود. ک می کمک اندیشه
 ضعف نقاط درگیری، اصلی نقاط تعیین بر الوهع متفکر هر مخالفان نقدهای هاست. چالش

 وارد توری  جودی  بوه صوورت   محقوق  توا  شود می موجب و کند می نمایان نیز را او قوت و
 ناصورالدین  شیخ آثار رد یا و نقد در سنت اهل از آثاری مجموعه مثال، برای شود. موضوع
  از: اند عبارت ها آن ترین معروف است. شده نوشته آلبانی
 الحثيذث  التعقب» کتاب در بیروت( )مقیم الهرری الحبشی محمد بن عبداهلل شیخ  -

 طعذن  من علي الحثيث التعقب نصرة» ،«الحديث من صح فيما طعن من علي
 .«الحديث من صحّ فيما

 را «اخطواؤه  و شذوذه االلبانی» کتاب هندی( )محدث اعظمی الرحمن حبیب شیخ -
  است. نوشته مجلد چهار در

 1413 متووفی  و آفریقا شمال محدثان )از الحسنی الغماری صدیق بن عبداهلل شیخ -
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 االلبذاني  علذي  الذرد  فذي  المقنذع  القول و المتين المحكم الرد» هوای  کتاب ق(
 االلبذاني  علي الرد في النبيب التوسل بجواز الغبي المبتدع ارغام» و «المبتدع
  است. نوشته را «الوبي

 بيذان »» کتواب  ق(  1411 )متووفی  الحسنی الغماری الصدیق بن عبدالعزیز شیخ  -
  است. نوشته را «الحارث بتضعي  المتعدي الناكث نكث

 الرد و السبحة سنية بإثبات التهاني وصول»» کتاب در ممدوح سعید محمود شیخ -
 «1مسلم صحيح علي االلباني تعدي الي لمسلما تنبيه و الباني علي

 چوون  هوایی  کتاب ریاض افتای مرکز پژوهشگران از انصاری محمد اسماعیل شیخ -
 فذي  األلبذاني  علذي  الذرد  و ركعذة  عشذرين  التراويح صالة حديث تصحيح»

 فذي  اإللبذاني  علذي  الرد و للنساء المحلق بالذهب التحلي إباحة» و «تضعيفه
 ،«لأللبذاني  الموضذوعة  و الضعيفة األحاديث سلسلة علي تعقبات» ،«تحريمه

  است. نوشته را «1الطحاوية شرح علي األلباني تعليقات نقد»

 ضعفه ما لتقوية القاري تنبيه» کتاب در (ق 1418 – 1313) الدویش اهلل عبد شیخ -
 مورگش  بوا  موذکور  اثور  «االلباني قواه ما لتضعي  القاري تنبيه يليه و االلباني
 و «الصذحيحة  األحاديذث  سلسذلة » کتواب  نقود  بوه  کتاب آن در او د.مان ناتمام
 1421 -1333) األلبانی ناصرالدین محمد شیخ اثر «الضعيفة األحاديث سلسلة»
 کوه  دهود  می نشان کند، می تمجید آلبانی از که حالی عین در و است پرداخته  ق(

 و هفتواد  و صود  کی آلبانی مثال، برای است. رفته خطا به متعددی موارد در آلبانی
 است. دانسته صحیح جایی در و ضعیف جایی در را حدیث پنج

 األلبذاني  الظلمات علي المصابيح أنوار» کتاب در دمشقی دیاب حسن الدین  بدر -
 «المنشذودة  الهداية بلوغ في المقصودة الوسائل أقرب» و «التراويح صالة في
  است. پرداخته آلبانی آرای نقد به

 الخالف حقيقة» و «األلباني الشيخ عند االيمان حقيقة» کتاب در رحیم ابو محمد -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

اي  . ابي معاذ طارق بن عوض اهلل بن محمد از شاگردان مكتب آلباني در پاسخ به اين كتاب رساله1
 نوشته است.« ردع الجاني المتعدي علي األلباني»را با عنوان 

را در پاسخ به آن و دفاع از « فتح الباري في الذَّب علي األلباني»زهيري كتاب . سمير بن محمد ال1
 آلباني نوشته است.
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 آلبوانی  آرای نقود  بوه  «1االيمذان  مسذائل  فذي  أدعيائها و الشرعية السلفية بين
  است. پرداخته

 لحذديث  مناقشذة  فذي  األلبذاني  الشذيخ  مذع  حوار» کتواب  در عبدالمنان حسان -
 نقود  بوه  «الراشذدين  الخلفذاء  سذنة  و بسذنتي  علذيكم  سذارية:  بذن  العرباض
  است. پرداخته آلبانی شناسی حدیث

 األلباني تناقضات» کتاب در اردن( مذهب  شافعی علمای )از سقاف علی بن حسن -
 شودید  نقد مورد را آلبانی های دیدگاه «األلباني شتائم قاموس» و «1الواضحات

  است. داده قرار

 ... و

 جریان یک یا و اندیشه کی شناخت بر تسلط برای که دنده می نشان ها مثال گونه این
  کرد. روز به دائماً را خود اطالعات و بود خوبی شناس منبع باید فکری،


تمرین
 دهید نشان شناسی منبع طریق از سپس کنید. انتخاب را تأثیرگذار علمی شخصیت یک

 و هوا  دوسوتی  ایون  توانیود  موی  آیوا  هستند؟ او منتقد افرادی چه و او دوست افرادی چه که
 دهید؟ قرار بررسی و بحث مورد متفکر آن از تر وسیع ساختاری در را ها دشمنی

 
 پژوهش در الگوهایی داشتن ضرورت .57

 ایون  گواه  اسوت.  خوود  از پویش  متفکور  چنود  یوا  یک از متأثر پژوهش در محققی، هر
 ؛اسوت  نکورده  توجوه  و تأمول  چندان آن دربارة فرد خود یعنی است، ناخودآگاه تأثیرپذیری

 از متوأثر  پژوهشوگر  یک عنوان به من که کرد مطرح مشخصاً را پرسش این دبای بنابراین
  هستم؟ تحقیق و پژوهش در الگوهایی چه

 لحن و سبک اش نوشته کند، مشخص به درستی را پرسش این پاسخ نتواند که فردی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

الرد البرهاني في االنتصار للعالمذة المحذدِّث اإلمذام    »، کتواب  میرح ابو. شیخ علی حلبی در پاسخ به 1
د. محمذد   طليعذة كشذ  الجهذل المخذيم مذن أباطيذل      »و کتواب   «الشيخ محمد ناصرالدين األلباني

 را نوشته است. «أبورحيم

را در پاسوخ بوه    «ال دفاعاً عن األلباني فحسب بل دفاعاً عن السذلفية ». عمر عبدالمنعم سمیر کتاب 2

 سقاف نوشته است.
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  است. نکرده پیدا را خود خاص

 

 خلود  شناسلی  روش از محقلق  آگلاهی  خوب تحقیق یک الزمة .58

  است.
 از «معرفوت  تحصویل  روش» و خوود  دسترس در «علمی منابع» به نسبت باید محقق

 بور  را خود الزامات تحقیق های فرض پیش و ها روش آنکه ویژه به باشد. بیدار و آگاه ها آن
 خوارج  درصودد  یوا  غیرتوحیودی  روشی منطق مثال، برای کنند. می تحمیل تحقیق فرایند
 داخول  پوی  در یا و است (1گرایی ابطال و گرایی اثبات ند)مان علم دایرة از الهی علوم کردن
 چنانکوه  اسوت.  معاصر( زبان فلسفة )مانند طبیعی و بشری علوم زمرة در الهی علوم کردن

  گوید: می «ویلیامز برنارد»
 داد موی  نشوان  لطوف  دین زبان به منطقی پوزیتیویسم از بیش زبان تحلیل فلسفة گرچه
 را آن چوون  که گذاشتند می آن به را احترام این کم ستد منطقی های پوزیتیویست ولی
 زبوان  تحلیول  پیوروان  بیورون!  بفرماییود  لطفاً بگویند دانستند می معنا بی تجربی لحاظ از

 از یکوی  دیگور  چیوز  هر مانند که ایم مواجه گفتار از صورتی با اینجا بگویند: خواستند می
 از انسوانی  بون  و بویخ  از تعبیری ضمنی طور به ترتیب این به و است زندگی های صورت
 مبین زندگی، از صورتی هر مثل هم دینی اعتقاد و دین تعبیر این مطابق کردند. می دین

 (214 :1314 )مگی، … است انسان نیازهای

 اصول بررسی» دربارة خود روش توصیف به زیبایی به )ره( عسکری مرتضی سید عالمه
 اثورش  اسوالمی  عقایود  اصوول  آنکوه  به اشاره اب و است پرداخته «قرآن از اسالمی عقاید

 سوه  به الهی آیات تفسیر بهتر شناخت در که نویسد می است، کریم قرآن آیات از برگرفته
 کتواب  در خوود  شناسوی  روش از بخشی در او است. کرده اعتماد قرآن تفسیر انواع از گونه
  نویسد: می «کریم قرآن در اسالم عقاید»

 المنثور( )الدر تفسیر در سیوطی آنچه مانند روایات، وسیلة به تآیا تفسیر روایی: تفسیر .1
 را صحتش که روایاتی به تنها من، آنکه جز اند. آورده خود )البرهان( تفسیر در بحرانی و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

کنود.   اثبوات موی   را آندانند که تجربه صوحت   هایی می گرایی علم را مجموعة قضایا و نظریه . در اثبات1

پوذیری از طریوق تجربوی را موالک      ر ابتدا بر قیاس تاکید دارد، امّا معیار ابطوال گرایی نیز اگر چه د ابطال

 .شبه اثباتی دانست را آنتوان  دهد و از این رو می علمی بودن آن قرار می
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 در رسویده،  دسوتش  بوه  کوه  را روایتی هر سیوطی که درحالی ام، کرده اعتماد ام، پذیرفته
 نقو   را دیگور  برخوی  منقولوه،  روایوات  از برخوی  کوه  گونه آن است. آورده خود تفسیر
 مراجعوه  در ام. کرده بررسی و نقد کتاب این در را روایاتش از ای پاره سبب بدین کند. می
 از اعوم  مسولمانان  معتبور  کتوب  هموة  از را اعتموادم  مورد احادیث حدیث، های کتاب به

 سونده ب خاصوی  مکتوب  از حودیث  اخوذ  بوه  و گرفتم بر غیره و سنن و مسانید و صحاح
 و پرداختوه  دیگور  حودیث  بوا  حودیثی  بین مقارن و تطبیقی بررسی به نیز گاهی نکردم.

 بوه  اشواره  بوا  و مقایسوه  دیگر رأی با کرده، اعتماد حدیث دو از یکی بر که را دیدگاهی
 درایوت  و فهوم  در ام. کورده  اثبات و تقویت دلیل، آوردن با را خود برداشت رأی، صاحب
 بورای  بیوت  اهول  )اماموان  مبحث: در روش این برگزیدم. را هجری ششم سدة تا حدیث
  است. آمده المدرستین معالم سوم جلد در اند( نهاده ها میزان حدیث شناخت

 کوه  گونوه  بودان  اصوطالحات،  و هوا  واژه معنای به اشاره با آیات تفسیر لغوی: تفسیر  .2
 بوا  گاهی لغوی دانشمندان چون و است آورده او غیر و عباس ابن از روایاتش در سیوطی
 دوری روش ایون  از کشوند،  موی  درازا بوه  را بحث کلمه، مجازی و حقیقی معنای آوردن
  است. سازگار آیه سیاق با که آوردم را معنایی آن و گزیدم

 از تفسیرشوان  در که فقها مانند هم کنار در موضوع یک آیات تفسیر موضوعی. تفسیر .3
 از کوه  اسوت  درسوتی  روش همان مذکور، تفسیری روش سه هر ...اند آورده احکام آیات

 از بویش  مجیود،  قورآن  آیات اکثر چون است. شده روایت السالم علیهم بیت اهل امامان
 بحوث  به مربوط و ویژه که را بخشی آن فقط آیات الفاظ از دارد، خود در را مقصود یک
 آسوان  دانشوجویان  بورای  مطالوب  بنودی  جمع تا کردم ترک را آن غیر و آورده شود، می

 (13 - 12 :تا بی )عسکری، شود...

  از: اند عبارت عسکری عالمه بیان در توجه جالب موارد
  کریم، قرآن از عقاید استنباط روش از او آگاهی -
  او، شناسی روش در هماهنگی -
 روی. حاشیه از اجتناب و موضوع بر تمرکزش نحوة -

 كلمات في لتحقيقا» کتواب  مقدمه در )ره( مصطفوی عالمه مرحوم روشی تبیین به نیز

 شود: توجه «القرآن

 درک بر است متوقف مجید، قرآن آداب و احکام و معارف و حقایق از استفاده که آنجا از
 و ها کلمه واقعی معنای و حقیقت درک برای است الزم ها، واژه تحقیقی و دقیق

  شود. تالش مجازی از حقیقی معانی تشخیص
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 صرفاً بیشترشان و است گوناگون شده، تألیف عرب لغت در که آثاری طرفی، از
یا  و مجازی و حقیقی از اعم است؛ استعمال موارد مطلق به اشاره و اقوال آوری جمع
 افزایش جز و کند نمی روشن را حقیقی معنی نتیجه در که است یا نشده قیتحق

 ،خدا فضل به رو، این از ندارد. ای نتیجه قرآن، های واژه در سرگردانی یا و گمراهی
 است: زیر های ویژگی دارای که یافتم خصوص این در را شریف اثر این تألیف توفیقِ

 صوحیح  ایوراد  و یوابی  ریشوه  بوه  کوه  پرمایوه  و تحقیقوی  هوای  کتاب به لغات نقل در .1
 التهوذیب،  المصوباح،  و اشوتقاق  و مقواییس  و صوحاح  مثول  ،کوردیم  اعتماد اند، پرداخته
 .ها آن مانند و العین ،هالجمهر

 نقل توضیح و تأیید باب از ترند، نزدیک تحقیق و دقت به که هایی کتاب از سپس .2
  لسان. و مفردات فائق، اساس، مانند کردیم،

 عالئم از اختصار جهت است، شده نقل بسیار که هایی کتاب از اختصار، منظور به .3
  آوردیم. کتاب پایان در را منبع مشخصات و کردیم استفاده متن در قراردادی

 از و شد انجام زیادتی و تغییر بدون نیاز مورد میزان به تنها نظر مورد منابع از نقل .4
  شد. خودداری نبود، آن بیان به نیازی آنچه

 تفاسیر و تحقیقات و اضافات و توضیحات و نسخ خط از استفاده با نقلها اول، چاپ در .5
 عالئم از استفاده با هم از دو ینا ،دوم چاپ در و شدند جدا هم از نستعلیق خط با ها آن

  شدند. جداقراردادی 
 از نیز و شود می بحث از خروج و کالم اطالة موجب آنچه از مسایل، تبیین و تعلیق در .1

  شد. خودداری گویی تکرار
 در و است «المفهرس المعجم» سبک موارد غالب در آیات، شمارش در کتاب اریمع .1

 شد.مراجعه  مصری های مصحف انندم منابع سایر به نیز مواقعی
 جای تا و نبود چیزی ها واژه واقعی معانی کشف و تحقیق جز چیزی تألیف، از هدف .8

 به متوسل و خواستیم استمداد قرآن از و کوشیدیم راه این در خویش بضاعت و ممکن
 عنایت و هدایت لیدل به را خداوند سپاس شدیم. ربانی الهامات و الهی فیوضات
  است. بوده حکیم عزیز خدای از تنها من توفیق که حضرتش

 در کلمه استعمال موارد اساس همان بر شد، روش ای واژه حقیقی معنای که زمانی .1
 برود. میان از باطل و شود آشکار حق تا گرفت قرار توجه مورد الهی آیات
 واردم و مجازی معانی سایر شد، روشن ای ماده ریشة و واحد اصل که هنگامی .11

 کردیم. بیان را ها آن تناسب وجه و دادیم ارجاع واحد اصل همان به را استعمال
 ادبی و تفسیری لغوی، های کتاب در که سخنانی سایر متعرض حق، شدن روشن با .11
 نشدیم. است، آمده ها آن انحراف و وهن و معانی برخی تضعیف در
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 و شریف لطایفی و حقه عارفم و روشن حقایق تحقیق، و نظر دقت همین اثر بر .12
 آشکار و نروش شد، می اشتباه موجب و مانده پنهان مفسران بیشتر بر که پنهان اسراری
 (1 – 1 /1 ،)مصطفوی شدند.

  شود: توجه )ره( خویی العظمی اهلل آیت مرحوم روشی تبیین به یا و
 بنوابراین،  است. پروردگار منظور کردن واضح و قرآن آیات مفهوم ساختن روشن تفسیر،

 تکیه دالیلی به باید بلکه کرد. استناد اطمینان قابل غیر و ظنی مدارک به نباید تفسیر در
 از پیوروی  اوالً: زیورا  اسوت.  مسولم  و ثابوت  آن اعتبار و حجیت شرعاً یا و عقال که کرد

 خودا،  بوه  مطلبوی  دادن نسبت ثانیاً: و نارواست و ممنوع شرعاً یقینی، غیر و ظنی دالیل
 اهلل قل» فرماید: می خداوند چنانکه است نابخشودنی و بزرگ گناه و حرام وی اذن بدون
 «علووم بوه  لوک  لوویس موا  تقوف  ال و» (51 / )یووونس «تفتورون  اهلل علوی  ام لکوم  اذن
 علمی، مدارک گونه این از تنها باید تفسیرش مسیر در قرآن مفسر ... (31 / اسرائیل )بنی
 کند: پیروی شود، می صهخال ذیل موضوعات در که شرعی و عقلی

 ... قرآن الفاظ ظواهر .1
 ... شخصی های سلیقه و افکار تأثیرات از سالم و فطری عقل .2
 ... رسیده السالم علیه معصوم ناحیة از حتم طور به که گفتارهایی و دستورها .3
 اعتبوار  و حجیوت  شورایط  دارای کوه  واحودی  )خبور  قرآن تفسیر در معتبر ظنی اخبار .4

 (521 - 521 :1382 )خویی، ... است.(

 شناسی روش مباحث که است این دانشجویان از برخی میان در رایج اشتباهات از یکی
 هیچ و کرده مختصر «است ای کتابخانه مطالعة ما روش» مانند کوتاه عبارت یک با را خود

 کننود.  نموی  ارائوه  شان پژوهشی اسناد بررسی نحوة و خود مطالعة شیوة دربارة را توضیحی
 از و حتوی الزم اسوت کوه    توانود  موی  که جایی در دانشجو که شود می دیده گاه )همچنین

که  است کرده خاص روش یک به محدود را خود پژوهش کند، استفاده ترکیبی های روش
 .(شود همین امر موجبِ کاهش اعتبار پژوهش او می

 

 علمی مصادر یافته نظام شناخت .59
  از: اند عبارت ها آن از برخی است. موجود مختلفی های راه پژوهش، منابع شناخت برای

 در نویسوندگی  یوا  تدریس سابقة با ویژه )به مطلع افراد از نظر، مورد موضوع بر بنا -
 تحقیوق  برای خوبی راهنمای تواند می ها آن پیشنهادهای شود. جو و پرس نظر( مورد زمینة
  باشد.
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رقمی شودن   شود. استفاده تحقیق( صلیا )فضای ها کتابخانه منابع های فهرست از -
 از تووان  می نیز است. کرده فراهم را بهتری امکانات مذکور های فهرست (شدن دیجیتالی)

  کرد. جو و پرس نیز باسابقه کتابدارهای

 مصوادر  معرفوی  بوه  نظر مد های واژه ذیل در تخصصی هاي المعارف دايرة معموالً -

  دهند. می ارائه محقق راهنمایی جهت خوبی هادهایپیشن آثار این پردازند. می تحقیق اصلی

 موا  بوه  علموی  شودة  منتشور  آثار دربارة خوبی اطالعات پژوهشی مجالت از برخی -
  دهد. می

 ارائه زمینه این در خوبی اطالعات نیز اینترنت در رسانی اطالع های پایگاه از برخی -
 کنند. می

 از پیش کرد. آغاز خود تحقیق نابعم بر کافی بررسی بدون را خود تحقیق نباید گاه هیچ
 منابع تفکیک به فهرستی در را خود دسترس در اسناد و مکتوب منابع باید محقق کار، هر

 اصولی  هوای  سرچشومه  از اسوت  عبوارت  اول دست منابع کند. یادداشت دوم و اول دست
 ونبود  تووان  می منابع این طریق از تحقیق. مسئلة یک قبال در ما های آگاهی و اطالعات
 از استفاده میزان گرو در تحقیق هر موفقیت شد. تحقیق مسئلة های سرچشمه وارد واسطه
 متفاوت مختلف مذاهب و مختلف های رشته در پژوهش اصلی مصادر است. اصلی مصادر
 در صوورت  در بود. خواهد آن ترجمة نه و اصلی زبان به اول دست منابع اولویت نیز است.

 شود. می استفاده ترجمه متن از ترجمه، در خاصی برجستگی یا و منابع این نبودن دسترس
 همچوون  آثواری  نقود  ضومن  الغودیر،  شوریف  کتاب در )ره( امینی عالمه (23 :2113 )الطویل،

 ،«االسذالم  فجذر » ،«الشذيعة  على الردّ في الوشيعه» ،«الوثنيه و االسالم بين الصراع»

 رجووع  اهمیت به «االدنى الشرق ربوع في الجولة» ،«االسالم ظهر» ،«االسالم ضحى»

 کند: می اشاره چنین اصلی منابع به
 و کتواب  بوردن  یواد  از موجوب  همانوا  منابع، ذکر از اسالمی و شرقی تألیفات بودن یته

 یادگارهواى  و آثوار  گورفتن  نادیوده  و اموت  سلف به خیانت و علم اصول نابودی و سنت
 امت صالح و خیر به نه که است ناتمام تالشی و ناقص کاری آن و شد؛ خواهد اسالمى
  اسالمی. جامعة نه و است عربی

 چنوین  بگوزد.  دسوت  پشوت  بور  نودامت  دندان ای ه نویسند چنین که آمد خواهد روزى و



 90علمیروشوعلم

 و نفسوانیت  کنندة منعکس تنها باشد، حقیقی معارف و علوم بیانگر آنکه یجا به تألیفی
 تنهوا  کوه  یابود  می روایتی با مواجه را خود اش خواننده که است اش نویسنده ورزی غرض
 (41 / 3 :1411 )امینی، ... است. مؤلفش پرداختة و ساخته

 چهل مثال، برای هستند. اصلی منابع از شده مشتق منابع از عبارت «دوم دست منابع»
 کوافی  اصول کتاب نسبت به شمسی( 1318 - 1211) خمینی امام حضرت مرحوم حدیث

 و مفیود  اطالعوات  منابع این است. دوم دست منبع کی (ق 328 )متوفی کلینی مرحوم اثر
 اول، دسوت  منوابع  کنار در منابع، این از استفاده دهند. می ما به تحقیق زمینة در مبسوطی

 یوک  در که اثری تحقیق، موضوع اعتبار به گاه که افزود باید نیز را این است. الزم و مفید
 کتاب مثال، برای است. اصلی مصدر یگرد ای زمینه در رود، می شمار به فرعی منبعی زمینه
 السوالم(  علیوه  معصووم  )روایت حدیث علوم اعتبار به )ره( خمینی امام حضرت حدیث چهل
 استداللش شیوة یا و ره خمینی امام حضرت مرحوم های اندیشه اعتبار به امّا فرعی، مرجع

  بود. خواهد تحقیق اصلی مصدر حدیث، زمینة در
 در اصووالً  کوه  غیرعلموی  هوای  کتواب  بوه  نبایود  را حقیوق ت که شد مشخص اینجا تا
 بودن علمی معیارهای حداقل کرد. وابسته گیرند، نمی قرار پژوهش اصلی منابع بندی طبقه
 از: اند عبارت اثر یک

 نویسنده، دقت میزان -

 او، قلم در علمی استدالل شیوة رعایت -

  تحقیقش، گذشتة و پیشینه با نویسنده مناسب آشنایی -

 اول. دست منابع و مدارک بر بودن مبتنی -

 

 صحیح لمیع اطالعات ارائه .61
 منابع باید ابتدا باشد. نامطمئن یا و نادرست تا است بهتر باشد کم علمی اطالعات ارائة
 منبوع  چنود  کوه  کورد  بررسی سپس کرد. جدا دوم دست منابع از را خود تحقیق اول دست
 برسد نتیجه این به محقق مرحله، این در است ممکن است. موجود دسترس در اول درجة
 تغییر را خود تحقیق موضوع است الزم کافی، اندازة به نیاز مورد منابع نداشتن دلیل به که

 متوجوه  محقق تا شود نوشته زمانی ترتیب به مذکور فهرست است بهتر االمکان حتی دهد.
 شود.  نظرش مورد علم تاریخ تطور سیر



تحقیقروشدرقاعدهیکصد92


 مثوال،  بورای  هستند. خود خاص تحقیق مصادر اراید یک هر مختلف، فرق و مذاهب
 به را تحقیق مصادر باید است، «حنبلی فقه» زمینة در پژوهشی انجام درصدد که شخصی
 برقرار ارتباط ها آن با واسطه بی به صورتی بتواند تا کند شناسایی حنبلی فقیهان خود روایت
  شود. تهیه زیر صورت به تواند می فهرست این کند.

  (ق 111) قدامة ابن اثر «غنيالم» .1

 قدامذة  بذن  عبذدالرحمن  نيالذد  شذمس  اثر «المقنع متن علي الكبير الشرح» .1

 (ق 181) المقدسي

 (ق 111) تيمية ابن اثر «الكبري الفتاوي» .3

 (ق 111) المقدسي مفلح بن محمد اثر «الفروع» .1

 )الطویول،  (ق 1151) البهوتي منصور شيخ اثر «االقناع متن علي القناع كش  .5

2113: 123-124)  

 دیگور  و حنبلوی  فقوه  دربوارة  تحقیوق  بوه  دوم دست مقالة چند اتکای به نباید گاه هیچ
 یوا  و بوودن  نادرسوت  از بهتور  صوحیح  علموی  اطالعات بودن کم. پرداخت فقهی مذاهب

 بن محمد ابوجعفر الطائفه شیخ مانند اسالم نامی دانشمندان شیوة است. آن بودن نامطمئن
 تورین  بوزرگ  از کوه ( ق 411 - 385) )ره( طوسوی  شیخ به معروف سیالطو علی بن حسن

 اصولی  مصادر از را علم باید که آموزد می ما به است اسالم جهان در تطبیقی فقه محققان
  گوید: می )ره( جعفری محمدتقی عالمه مرحوم موضوع، این اهمیت باب در کرد. دریافت آن

 استخراج خودشان های کتاب از را سنت{ اهل و }شیعه طرف دو هر عقاید توانیم می ما
 تموایزاتی  چوه  و مشوترک  نقواط  چه ایشان بین که ببینیم و نماییم مقایسه باهم و کرده
 مکتوب  دو ایون  شوناخت  در کوه  اسوت  آن خصوص این در من توصیة البته دارد. وجود
 نییع نکنند، تکیه شناسان{ }شرق اسالم از خارج مورخین و محققین به تنها باید بزرگ
 به باید بیاورد، دست به حقایقی سنت، اهل دربارة بخواهد شیعه فرد یک اگر مثال، برای
 در اول دسوت  منوابع  که هنگامی کند. رجوع ایشان خود حکمای و متکلمین های کتاب

 بودون  بسا چه که داریم دوم دست های ترجمه و کارها به نیازی چه هست، ما دسترس
 کوار،  ایون  در کوه  اسوت  حالی در این و شده نگاشته ام،احک و مسایل و زبان به آشنایی
 قضواوت  تشویع  عوالم  دربوارة  بخواهنود  نیز سنت اهل افراد اگر باشد. نبوده ورزی غرض
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 اسوت،  اختیارشوان  در کوه  تشویع  اول دست های کتاب از باید ترتیب همین به باز کنند،
 منوابع  بوه  کوه  ایوم  یدهد را اشخاص بعضی اخیر، های دوره در متأسفانه ما کنند. استفاده
 و انود  پرداختوه  تشیع مذهب در داوری و ارزیابی به و کرده قناعت مستشرقین دوم دست

 بپذیرنود.  نبایود  سونت}نیز{  اهول  علموای  کوه  طور همان پذیریم، نمی را مسئله این ما
 (51 / 1 :1311 )جعفری،

 و کورده  اسوتفاده  «المنثوور  الدر» مثال، برای منبعی از )ره( طباطبایی عالمه مرحوم اگر
 کتاب این ترجمة زیرنویس در اسالمی انتشارات دفتر محققان توسط فوق منبع مشخصات

 نوام  ذکر بدون و المیزان تفسیر ترجمة از رونویسی با «ندارد حق» کسی است، شده آورده
 اسوت.  کرده اخذ «المنثور الدر» کتاب از مستقیماً را مطلب که کند وانمود چنین منبع، این

 مراجعه که است درست آورد. فراهم را بزرگی اسباب باید باشد، بزرگ خواهد می که کسی
 سختی و رنج تحمل بدون توان می مگر امّا است، دشوار و سخت اصلی منابع در تحقیق و

 بود؟ بزرگ
 روزگار مردان که دار بلند همت

  اند. رسیده جایی به بلند همت از
 بور  عوالوه  بایود  است، پیشین های سده در ماسال تاریخ بررسی درصدد فردی اگر پس
 منوابع  به است، الزم که آنجا تا مورخان دیگران های تحلیل و مناقشات ها، نظریه به توجه
 مانند: منابعی ؛کند رجوع تاریخی اصلی

 (ق 241) العصفری خیاط ابن محدث مورخ - خياط بن خليفة تاريخ -

 (ق 311) روفمع مفسر و محدث طبری - الملوک و االمم تاریخ -

 (ق 355) المقدسی طاهر بن مطهر - التاریخ و البدء کتاب -

 (ق 411) القرطبی خلف بن حیان - االندلس اخبار فی المقتبس -

 جوزی ابن - االمم تاریخ فی المنتظم -

 (ق 121) المراکشی عبدالواحد - المغرب اخبار تلخیص فی المعجب -

 (ق 131) االثیر بن عزالدین - التاریخ فی الکامل -

 (ق 148) الذهبی - االعالم و المشاهیر طبقات و االسالم تاریخ -

 (ق 114) کثیر ابن - النهاية و البداية -
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 (ق 818) خلدون ابن - الخبر و المبتدا دیوان و العبر کتاب -

 (ق 341) المسعودی علی الحسن ابی - الجواهر معادن و الذهب مروج -

 (ق 421) مسکویه ابن - الهمم تعاقب و االمم تجارب -

 (ق 811) المصری الفرات بن الدین ناصر - الملوک و االمم تاریخ -

 یوسوف  المحاسون  ابوی  الودین  جمال - القاهرة و مصر ملوك في الزاهرة النجوم -

 (ق 184) بردی تغری ابن

 (ق 115) المقدسی شامة ابي - الصالحية و النورية الدولتين اخبار في الروضتين -

 (ق 111) سیوطی - رةالقاه و مصر اخبار في المحاضرة حسن -

 (ق 111) المراکشی محمد عبداهلل یاب - المغرب اخبار فی المغرب البیان -

 المقوری  محمود  بون  محمود  بون  احمود  - الرطیب االندلس غصن من الطیب نفح -
 (ق 1141) التلمسانی

 الناصری. خالد بن احمد - االقصی المغرب اخبار فی االستقصا -
 

درستناشناختنتایجازاینمونه-مثال

 «السونةمنهواج » کتواب  نقود  بوه  الغدیر کتاب سوم مجلد از بخشی در امینی عالمه
 مودعی  کوه  بورد  موی  سئوال زیر را تیمیه ابن ادعای او (211 / 3 :1411 )امینی، است. پرداخته
 سواختمان  در مثال، برای دارند. کراهت ده عدد از که است آن شیعیان های نادانی از است
 بون  علوی  )جوز  مبشوره  عشوره  بوا  آنوان  بغ  دلیل به ها این همة و سازند نمی ستون ده

 نه ولی درندا می دوست را نُه عدد شیعیان که است کرده تعجب تیمیه ابن و است ابیطالب(
 این از فراتر را پا تیمیه ابن حتی و (2 / 1 السنه منهاج از نقل به )همان دشمن! را تا ده از تای

 جواى  بوه  و آورند نمى زبان به هم را ده عدد )شیعیان( اه رافضی که است مدعی و گذاشته
 نقود  اینجوا  در امینوی  (113 / 1 السذنة:  منهذاج  از نقذل  بذه  )همذان  گوینود.  موى  یک و نه آن

 داده انجوام  شیعه از او  شناخت میزان سنجش زاویة از را شیعه دربارة تیمیه ابن های دیدگاه
 دربوارة  تیمیه ابن شناخت میزان بررسی و نددا نمی اسالمی مذهبی را شیعه تیمیه ابن است.
 کوه  دهود  موی  نشوان  امینوی  سازد. مشخص را شیعه دربارة او احکام اعتبار تواند می شیعه
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 اسوت  رانده سخن افول روبه و شده منقرض مردمانی از گویی شیعه، نقد مقام در تیمیه ابن
 (212 )هموان:  بدهود.  را او دروغوین  های نسبت پاسخ تا نمانده باقی ها آن از کسی دیگر که

 پاسخی مذکور ادعای به ادامه در امینی اما ؛است آن رد معنای به ادعا همین نقل بنابراین
 یوادآور  اسوت  آموده  ده عدد آن در که را قرآن از آیاتی امینی ابتدا پاسخ در دهد. می علمی

 فَلَذهُ  بِالْحَسَذنَةِ  جذاءَ  مَنْ و» ،(111 بقره: مجید، )قرآن «كامِلَةٌ عَشَرَةٌ تِلْكَ» مانند: ؛شود می

 (،2 -1 الفجور،  مجیود،  )قورآن  «عَشْذرٍ  لَيالٍ وَ الْفَجْرِ وَ» ،(111 انعام، مجید، )قرآن «أَمْثالِها عَشْرُ

 ده عدد متضمن که را شیعه از ای ادعیه سپس (13 هود، مجید، )قرآن « م ثْل ه  سُوَرٍ بِعَشْرِ فَأْتُوا»
 خواند مى را آن بار یک اى جمعه هر در شیعه که «عشرات دعاى» مانند: کند، می بیان است

 اذکوار  و اسوت  شوده  وارد معیّنوى  سووره  بوار  ده خواندن ها آن در که مستحبى نمازهاى و
 اعوراض  و جوواهر  و عشوره  عقوول  مباحث کنار در شوند، خوانده ده ده، باید که مستحبى

 .انود  قرارگرفتوه  بحوث  مورد شیعه هاى کتاب در که عشر( مقوالت نام به فلسفه )در عشره
 کواربرده  به ده عدد ها آن همة در که آورد می شیعی منابع از را شیعیان از گفتارهایی سپس
گفتار شیعیان دربارة ده نام پیامبر، ده نیروی خدادادی عقل، ده خصلت از  مانند ؛است رفته

 ...صفات امام و 
 

 .حجم افزا های قول نقل از اجتناب .61
 باشد. موجود آن بیان برای دلیلی که است جایز زمانی تنها مستقیم قول نقل از استفاده

 و کند تلف دیگران های نوشته بندی سرهم و الفاظ کردن بر از با را خود وقت نباید محقق
 او بورد.  بواال  را خوود  تحلیل قدرت و کند مفاهیم با درگیر را خود الفاظ، حفظ جای به باید
  بگوید. سخن خود خاص زبان به و بیابد را خود خاص گارشن سبک تا بکوشد باید

 غیرمسوتقیم  قوول  نقل آن مطالب درصد هفتاد که است آن تحقیقی متن یک در اصل
 باشد. مستقیم قول نقل ضرورت، شرط به هم آن مطالب درصد سی تنها و باشد
 

  وقایع و ها دیدگاه مقایسه جهت منابعی تهیة .62

 کوردن  غنوی  هوای  روش از یکوی  داد. طرفه یک سوی و سمت شپژوه به نباید گاه هیچ
 پیراموون  مختلوف  هوای  دیودگاه  یوافتن  طریوق  از کوه  اسوت  آن خوویش  پژوهش مطالب



تحقیقروشدرقاعدهیکصد96


 انجوام  بوا  داد. قورار  ای مقایسوه  های وضعیت مقابل در را خواننده بررسی، مورد موضوعات
 مانند: کرد؛ مطرح مختلفی زوایای از را مسئله توان می مقایسه

  کرد. بیان را یکدیگر معارض های اهدیدگ -

 شناخت. را یکدیگر تأییدکننده های دیدگاه -

  شناخت. را هم مکمل های دیدگاه -

 کرد. شمارش را مختلف آثار در ئلهمس یک بیان موارد -
 در تمورین،  یوک  عنوان به شد. غافل پژوهش در مقایسه باالی ارزش از نباید گاه هیچ
 کنید: مطرح را سئواالت این علمی ةبرجست های کتاب و مقاالت مطالعة

 است؟ موجود متن در مقایسه مورد چند -
 اند؟ شده مطرح یکدیگر مقابل در هایی دیدگاه چه -
 نقل، هر بررسی با یا و است کرده اکتفا مستقیم قول نقل به صرفاً نویسنده آیا -

 است؟ کرده بیان را خود موضع مطالب نقل با
  فعال؟ یا و است منفعل فردی ژوهشپ و مطالعه جریان در نویسنده آیا -

 

 منظم نویسی یادداشت .63
 متکی خود حافظة به تحقیق حین در و باشد داشته مطالعاتی یادداشت دفتر باید محقق

 و اسوت  کورده  ارائوه  پوژوهش  برای جدیدتری امکانات ای رایانه های پیشرفت البته نباشد.
 نویسی یادداشت است. کرده الزامی پژوهشگران جدید نسل برای را تایپ مهارت یادگیری

 بورای  علموی  ارزشومند  گوذاری  سورمایه  نووعی  امّوا  آید، می نظر به گیر وقت کاری چه اگر
 موجوود  بوازار  در گونواگون(  هوای  ندازها در )و مختلفی یادداشت های برگه است. درازمدت

 بوه  و دکنو  طراحوی  یوا  و انتخواب  را ای برگه خود سلیقة و کار نوع بر بنا محقق هر است.
  کند. ذخیره «رجوع قابل بایگانی» قالب در را شده ثبت های داده منظم صورت
 

 ارجاعی و توضیحی استنادهای .64
 )بوه  مناسب مفهومی موقعیت در و معتبر منابع از استفاده با باید تحقیق مراحل طی در

 هموواره  است. رزی قرار به استناد کلی قاعدة شود. استناد مند نظام شکلی به موقع( به و جا



 91علمیروشوعلم

 بوه  آن انتهوای  و ابتدا باید آنکه ضمن شود. استفاده مورد منبع به مستند مستقیم قول نقل
  شود. مشخص آن برای پاراگرافی اختصاص یا و «گیومه» نشانه از استفاده مانند نحوی

 قوول  نقول  در مستندسازی به نیازی شوند، یم محسوب عمومی دانش جزو که مواردی
 معارف جزو «حرف و فعل و اسم» به کلمه بندی تقسیم مثال، برای دارند.ن «غیرمستقیم»

 بیوان  اسوت  همچنوین  باشد. نظر مورد آن بیان از دیگری منظور آنکه مگر است؛ عمومی
  نباشد. نظر مورد آن سرایندة نام ذکر یا دقیق ضبط که صورتی در شعری، شواهد
 اسواس  باید شد، گفته چنانکه و کرد پرهیز افزا حجم و خاصیت بی های قول نقل از باید

 از تور  مشوکل  هموواره  غیرمستقیم قول نقل گذاشت. غیرمستقیم قول نقل در را مطالب نقل
 نوه  و خوود  ذهون  کموک  بوه  متن، دقیق مطالعة باید نویسنده زیرا ؛است مستقیم قول نقل

  کند. نویسیباز خود زبان به شده، تحلیل قول نقل قالب در را محتوا ها، کتاب از رونویسی
 کوه  برسواند  اثرش خوانندة اطالع به را مطالبی که داند می الزم نویسنده گاه همچنین

 در گسویختگی  و نوشوتار  سواختاری  نظوم  رفوتن  میان از به منجر متن، داخل در آن بیان
 پاورقی عنوان با صفحه پای در یا مجزا صورت به فوق توضیحات لذا شود. می آنان مطالب

 شووند.  می آورده ها یادداشت یا تعلیقات عنوان با کتاب یا و فصول پایان در یا و پانوشت یا
  است: قسم سه بر پانوشت

 منوابع  بوه  خواننوده  ارجواع  یا و امانت رعایت برای مطلب استناد :ارجاعیپانوشت

دیگر.
 یک معنای )مانند سخن موضوع دربارة اضافی توضیحات بیان :توضیحیپانوشت

 معوادل  باشود،  شوده  بورده  نوام  هوا  آن از متن در که مشهور غیر اعالم یاجمال معرفی واژه،
  ...( و اصطالح یک خارجی

  است. توضیح و ارجاع بر مشتمل که :مختلطپانوشت

 امر این شود. تفکیک نویسنده پانوشت از اثر ویراستار یا و مترجم پانوشت تا است الزم
 مطالوب  همچنوین  پوذیرد.  موی  صوورت  (رجممت برای )م( )مانند: ای نشانه قرارداد طریق از

 شوند. ارائه هفشرد و مجمل صورت به باید پانوشت
 در خود، دیدگاه بیان ضمن که است. پژوهشگر شخصیت بیانگر پژوهش کردن مستند

 به تنها را پژوهش متن نباید گاه هیچ گیرد. می قرار دیگران های اندیشه با واکنش و تعامل
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 هوای  شویوه  بوه  اسوتناد  شوکلی  لحواظ  از کرد. مبدل هدف بی های قول نقل از ای مجموعه
 رعایوت  بوا  و مناسوب  منطقی، صورت به بتواند که ای شیوه هر پذیرد. می صورت مختلفی
 تنووع  بوه  توجوه  )با است. قبول قابل کند، منتقل خواننده به را الزم اطالعات رویه، وحدت
 در خوبی منابع نیست.( صمشخ روش یک در آن حصر به نیازی استناد، علمی های روش
 از: اند عبارت زمینه این

 سازمان ششم( )چاپ تهران ،ویرایشونگارش ،1383 )گیالنی(: سمیعی احمد .1

 ها. دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه

 سووم(،  )چواپ  تهوران  ،ویرایشراهنمای ،1383 زاده: غالمحسین غالمحسین .2

 ها. دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان

انتشاراتنامهشیوهویرایش:راهنمای ،1311کاظمی: فرو  سنجری، آذرمه .3

  بهشتی. شهید دانشگاه انتشارات و چاپ مرکز تهران، ،بهشتیشهیددانشگاه

 .ویورایشونگارشراهنمای .1318 ناصوح:  محمدمهدی یاحقی، محمدجعفر .4

 رضوی. قدس آستان انتشارات و چاپ مؤسسه هفتم( )چاپ مشهد
 

 صحیح ییها استدالل داشتن ضرورت .65
 «علموی  اسوتدالل » از بارهوا  و بارها ،دانشگاهی رسالة یا و مقاله یک نگارش طی در
 استدالل گردد. بازمی آن در کاررفته به استدالل شیوة به ما پژوهش ارزش کنیم. می استفاده

 اسوت.مطلوبیوکدرسوتیاثباتبرایدلیلگرفتنکاربهعمل از عبارت

 متوجوه  استدالل در داریم، سروکار آن پیرامون مسایل و سند با نقل بحث در که همچنان
 مانند اموری است. مردود و مشکوک قولْ سست، دلیل هستیم. دالیل استواری و استحکام
 دلیول  کننوده  فیتضع عوامل زمرة از الفارق مع قیاس مطلوب، بر مصادره مغالطه، سفسطه،
 است: امر دو به منوط استدالل استواری کلی طور به هستند.
 مقدمات، بودن یقینی .1
 شود.( مراجعه توصیفی مطالعات نیز و نظریه به زمینه این )در .ها آن از درست گیری نتیجه .2

  کنید: توجه ها پرسش این به استدالل اهمیت درک برای
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 رد را دیگور  برخوی  و پوذیریم  موی  را مطالوب  از برخی چرا پژوهش، انجام حین در -
 کنیم؟ می

 موا  مودعای  دربوارة  بتوانود  توا  اسوت  چیوزی  چه دانستن نیازمند پژوهش، مخاطب -
  کند؟ «تفکر»

  کند؟ وادار اندیشه به را خود خواننده تا تواند یم هایی مؤلفه چه وجود با ما نوشتة  -
 تفکر سطح متن هر استدالل سطح که شود می مشخص ها پرسش این در دقت باکمی

 کند. می ایجاد خوانندگانش برای را متن ارزشیابی امکان نیز و کند می مشخص را متن آن
 از: اند عبارت خوب علمی استدالل یک های معرف کلی طور هب

 چگونوه  اسوت،  ابهوام  دچوار  مسوئله  شوناخت  در خود که شخصی مسئله: شناخت .1
 کند. واضح و روشن دیگران برای را آن تواند می

 وارد الزم چینوی  مقدموه  بودون  نبایود  مسوئله:  بیان در طالبم تأخر و تقدم رعایت .2
  شد. گیری نتیجه

 یوا  و نادرسوت  آموار  )ماننود  نوامعتبر  ادلوة  از نباید گاه هیچ معتبر: دالیل از استفاده .3
 تحقیقات دیگر و قرآن تفسیر در ضعیف روایات از استفاده کرد. استفاده مشکوک(
 را جزیوی  امور  نبایود  گواه  هیچ چنینهم (521 :1382 )خویی، نیست. صحیح اسالمی
  شود. داده تعمیم کل به که داد توسعه چنان

 بوه  بایود  تاکیود،  ادوات از اندازه از بیش استفادة یجا به پژوهش: ادلة بودن کافی .4
 از اسوتفاده  بوه  )کواذب(  نیوازِ  از باشد، بیشتر دالیل چه هر آورد. دلیل کافی اندازة

 )ضومن  شود. می کاسته آن نظایر و مسلماً واقعاً، الجرم ،حتماً قطعاً، چون: واژگانی
  یابند.( می را خود صحیح کاربرد واژگان که است زمانی چنین در آنکه

 و رقیوب  هوای  نظریوه  به توجه با را خود استدالل باید معارض: نظریات با آشنایی .5
 از بواک  چوه  دیگور  پس باشد، درست مطالبی ارائة هدف اگر کرد. مطرح معارض
 به غربی فالسفة از یکی بود. خواهد هدف این به رسیدن ساز زمینه که آن نقادی

 مسویحی،  کشویش  آثوار  بررسوی  ضمن در (Anthony Kenny) کنی آنتونی نام
 است: کرده اشاره جالبی نکتة به (م 354 - 431) آکوینی توماس

 ،کند مطرح را خاصی کالمی یا فلسفی مدعای یا نظریه خواهد می آکویناس وقت هر ...
 ایون  کنود.  موی  ذکور  رسد، می فکرش به آن رد در که را دالیلی ترین قوی از تا سه اول
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 کنیود  فورض  مسلم را امور گذارد نمی و آورد می وجود به تفکر در عجیبی انضباط روش
 متقاعود  چیوزی  چه به نسبت خواهم می را کسی چه بپرسید: خودتان از کند می وادارتان

 (18 :1311 مگی،) چیست؟ بکند، است ممکن طرف که هایی اعتراض ترین قوی و کنم

 فون  اهول  با مشورت خود، استدالل کفایت شناخت جهت گاه دالیل: بودن کافی .1
 شوده  اسوتفاده  قرآنوی  دالیول  از کافی اندازة به آیا که شود مشخص تا است الزم
 آیوا  ؟اسوت  شوده  استفاده السوالم  علیهم معصومین روایات از کافی میزان به آیا است؟

 ،هوا  آن امثوال  و سئواالت این به توجه عدم است؟ کافی شده بیان تاریخی واهدش
 شود. می پژوهش کل ضعف نتیجه در و استدالل سستی به منجر

 نقلوی،  ادلوة  عقلوی،  ادلة مانند کرد: بیان مشخصی بندی دسته در را خود ادلة باید
 از یوک  هر در خود ورود و کرد بپرهیز مباحث خلط از آن. نظایر و تاریخی شواهد
 بحوث  در نبایود  مثوال،  بورای  داد. تطبیق بحث ماهیت با متناسب را ها زمینه این

 بنودی  جموع  در مختلف شواهد و ادله چه اگر کرد. استفاده تاریخی دالیل از عقلی
 حووزة  چنود  محوور  بر استدالل اگر نیز گرفت. خواهند قرار یکدیگر کنار در نهایی
 و تفسویری  ادبوی،  مباحوث  طورح  ضورورت  ال،مثو  بورای  است، گرفته قرار علمی

 هوا  حووزه  ایون  از یک هر کریم، قرآن از آیه یک پیرامون بحث ضمن در تاریخی
 اعتبار بر حوزه یک در ادله تزلزل که بسا چه هستند. کافی ادلة از استفاده نیازمند
  باشد. اثرگذار استدالل کلیت

 هور  کوه  شود  رهاشا تر پیش :بررسیموردموضوعبااقدامتناسبشرط .1

  درآمیخت. روشی باهر نباید را علمی

  است. متفاوت عملی عرفان با فلسفی براهین -

  است. متفاوت مجید اهلل کالم تفسیر با بشری، کالم تفسیر -

 آن تاریخ شناخت با ،(گذرد می آن در اکنون )آنچه جامعه شناخت روش -
  است. مختلف جامعه

 نظر مورد پدیدة موقعیت با روش تناسب نیازمند عملی های پژوهش در -
  است. نادرست «سواد بی» مردم به پرسشنامه دادن مثال، برای هستیم.

 کواری  تخصصوی،  مباحث پیرامون گفتگو برای غیرمتخصص انتخاب  -
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  است، اشتباه و غیرمنطقی

 آن. نظایر دیگر و نیست آور یقین ناقص استقرای بر اتکا -

 بوردن  کوار  بوه  از ایود ب :علمویاصوطالحاتازصحیحاستفادةضرورت .8

 موجوه،  علوت  بودون  و کورد  خوودداری  پژوهش موضوع در نوسنامأ اصطالحات
 سوازی  واژه زیورا  رد؛نکو  موجوود  اصطالحات جایگزین اصطالح ساخت به مبادرت
 )نبوود  دانشومندان،  دیگر با منطقی ارتباطی برقراری در ناتوانی بر عالوه ،تصنعی
 نباید همچنین .زند می دامن واژگانی یآشفتگ به مفاهیم(، شدن ذهنی بین امکان

 استفاده خارجی اصطالحات و عبارات از خود، های توانایی و سواد مایشن جهت به
  (ها پژوهش از بسیاری در رایج مشکالت )از کرد.

 تنها را وجود عرصة در علمی مسئلة که فردیکلی:احکامصدوردراحتیاط .3

 :1311 )جعفوری،  نودارد.  علوم  از ای هرهب هیچ است، کرده طرح خود که بداند همان

 داد. خرج به را احتیاط نهایت باید خویش، علمی های دیدگاه تعمیم و طرح رد (14

 

 است. شناسی زیباییپژوهش مستلزم داشتن درک باالیی از  .66
 شود: می مربوط بُعد دو به حداقل شناسی زیبایی
 کموال  و صوحت  و کدیگری با آن اجزای هماهنگی به که علمی استدالل زیبایی .1

 گردد. بازمی آن

  محقق. فرد یابی زیبا و جویی زیبایی عدبُ .2
 اجموال  به که است مهم لفظ و محتوا لحاظ دو از زیبایی رعایت به توجه پژوهش، متن در

 است: زیر موارد رعایت شامل
 هویچ  اسوت.  نهفتوه  حق در ها برکت و خیر است. باطل مقابل در حقجویی:حق .1
  نیست. باطل در خیری

 تدلیس زشتی علمی، امانت و انصاف رعایت بدون:علمیامانتوانصافرعایت .2

  شود. می آشکار نویسنده
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 اجتنواب  سوطر  دو از بویش  بوا  طوالنی جمالتی بردن کار به از:جمالتویرایش .3

 بوا  جمالتوی  یا و خود تحقیق الی البه در همسان جمالت جهت بی تکرار از باید نیز شود.
  باشد.( مطرح آموزشی اهداف مانند خاصی مقاصد آنکه )مگر کرد. اجتناب ریتکرا محتوای

 یوا  حذف مالک گیرد. صورت باید ضرورت تصور در تنها نیز معترضه جمالت از استفاده
 بوه  منجور  آن بیان عدم آیا که است نهفته ها پرسش این پاسخ در جمالت این حذف عدم
 در مثبتی تأثیر چه ها آن وجود و خیر؟ یا شد هدخوا تحقیق استدالل ساختار در خللی ایجاد
 اضوافی  توضویحات  از بسویاری  شد، اشاره نیز تر پیش چنانکه کرد؟ خواهد ایفا ساختار این

 کرد. بیان توضیحی های پانوشت در توان می را کننده تکمیل

 مخاطبان نیازهای تأمین منظور به اثری هر:پژوهشمخاطبسطحدراستدالل .4

 تفکور  سوطح  و نیازهوا  زنودگانی  مختلوف  سنین در ها انسان است. شده تهنوش خود خاص
 سطح نیز است. متفاوت سالی بزرگ با نوجوانی سنین برای نگارش اقتضای دارند. مختلفی

 کوه  را هایی مثال همان توان می آیا است. تأثیرگذار نویسنده بیان نحوة در مخاطبان سواد
 هوای  ناموه  پایوان  معمووالً  کورد؟  بیوان  نیوز  ساالن بزرگ برای شود، می ارائه کودکان برای

 باید لذا اند. شده تعریف )لیسانس( کارشناسی درجة حداقل با مخاطبانی سطح در دانشگاهی
  کرد. خودداری تر پایین سطحی در مطالب بیان از

 باشد چیزی بیان تنها باید تحقیق از هدف:مخاطببهگیریتصمیمامکاندادن .5

 پذیرفتوه  پایوان  کوار  ایون  انجوام  با محقق وظیفة ایم. رسیده آن به وییج حق اساس بر که
 باشد. خاص دیدگاهی به نسبت مخاطب اجباری پذیرش اندیشة در محقق نباید است.

 توجه نیازمند استدالل، کارگیری به جریان در :نظرموردمفاهیمپرورشبهتوجه .1

 اند عبارت خالصه طور به امور نای از برخی هستیم. آن کنار در مهمی مسایل مجموعه به
 توجوه  شوواهد،  از درسوت  استفادة -ب مفاهیم، کردن االذهانی بین دقیق تعریف -الف از:

 اسوت.  سوخن  آرایوش  بورای  گواه  و ای نکتوه  تأییود  و اثبات برای گاهی استشهاد که شود

 ال» بوه } کنود.  تحریوف  را آن قائالن مراد که باشد ای گونه به نباید استدالل در استشهاد

 بوه  ذکوری  (43 نساء: سوره مجید، )قرآن «كاريسُ متُنْأَ و» از و شود استشهاد «ةالالصَّ وابُرَقْتَ

 اسولوب  از اسوتفاده  -ج دارد. فوراوان  کواربردی  اسوالمی  علووم  در استشهاد {نیاید. میان
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 رعایت مقایسه، صحت الزمة شوند. ارائه بارزتر و تر روشن مسایل رهگذر این از تا مقایسه
 پرسشوی،  اسلوب چون مناسب، بیانی های اسلوب از استفاده -د است. بودن سنخ هم شرط

 از: اند عبارت متن در پرسش کارکردهای از برخی مثال، برای آن. نظایر و شرطی

 کنجکاوی، و عالقه ایجاد -

 خاص، موضوعی یا مفهوم بر توجه کردن متمرکز -

 تأمل، و تفکر به مخاطب داشتن وا -

 علمی. استدالل ضمن در کریف ارتقای ایجاد -
 

 نقادانه نگاهی داشتن .67
 سورانجام  که ای گونه به آن قوت و ضعف نقاط دادن نشان از است عبارت اثر یک نقد
 بنوابراین،  ؛کننود  بیان را اثر یک اعتالی یا ضعف علل که شود قوانینی استخراج به منجر
 علوم  کلیوت  تعوالی  تجهو  در کوششی بلکه نیست، ساده ذم و مدح یک صرف علمی نقد

 رفت باید راهی چه از کار در پیشرفت برای که است این خواننده به اثر یک نقد پیام است.
 اند. پرداخته مختلف آثار نقد به روش دو به اسالمی دانشمندان معموالً نرفت. نیز و

 یوا  و مقدمات به اینکه مثل آن نقد سپس و انتقاد مورد نظریة بیان مستقیم: انتقاد .1
 گیرند. اشکال آن تنتاجاس

 داننود.  موی  صحیح و حق را آن نظران صاحب که ای نظریه بیان غیرمستقیم: انتقاد .2
 آن در نهفتوه  اعتوراض  آن مطالعة با مخالف، نظریة از آگاه ناظران که ای گونه به

 (183 – 181 / 15 :1311 )جعفری، کنند. می دریافت را نظریه
 در دانشجویی هر توجه مورد باید که امری پذیرد. یم صورت زیر محورهای در نقد معموالً
  باشد. خود پژوهشی رسالة نگارش زمان

 استدالل مقدمات نقد -

 استنتاج نحوة نقد -

 تحقیق پرسش اصالت نقد -

 منابع و مدارک اعتبار نقد -

  توصیف صحت نقد -
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 نوشتار قالب و ساختار نقد -
 اسوتدالل  یوک  بوا  مواجهوه  در .هاسوت  آن دربارة پرسیدن ها اندیشه نقد شیوة بهترین
  مانند: ؛کشید نقد به ها پرسش از ای مجموعه قالب در را آن کار، هر از پیش باید با ناسازگار

 چیست؟نویسندهفرهنگی-فکریبستر -

 های سنت شناخت به منوط انسانی، علوم های رشته بزرگان نظرات و ها اندیشه شناخت
 مطالعوة  در کلوی  طوور  بوه  انود.  بووده  رحمط آنان تفکر منابع عنوان به که است فکری
 دارد: اهمیت محور سه متفکر هر های اندیشه

 او، حیات اجتماعی و فرهنگی زمینة .1
 تعلوق  بودان  که ای فکری )مکتب تفکرش. سازندة عناصر و ها اندیشه سرچشمة .2

 دارد.(
 زمان. گذشت در وی اندیشة تحول .3

 است؟روشیچهپایةبراواستدالل -

 سوید  اهلل آیوت  مرحووم  مثوال،  بورای  دارد. شناسوی  روش نوعی به گرایش ریمتفک هر
 اطیوب » بنوام  خوویش  تفسویر  در ق( 1411 / ق 1312) اصوفهانی  طیوب  عبدالحسین

 معصوومین  کلموات  از اسوتفاده  سوپس  و قرآن به قرآن تفسیر روش از ابتدا در «البیان
 1358 )وفات طنطاوی شیخ نهمچو افرادی دیگر سویی از است. برده بهره السالم( )علیهم
 به زیادی اهتمام آیه، تفسیر ضمن «القرآن تفسیر فی الجواهر» بنام خود تفسیر در ق(
 و جودول  کشویدن  بوا  موواردی  در که علمی، های دانستنی و طبیعت های شگفتی ارائة

 آیا است. داده خرج به علمی مباحث بر زیادی افراط و دارد است، همراه عکس، نمایش
 قرار بررسی مورد را ها آن های دیدگاه نتایج تفسیری، های روش شناخت بدون توان می
 داد؟

 ؟استکردهاثباتایادلهچهاساسبرراخودمدعاینویسنده -

 مووارد  دهود،  موی  حکوم  ایران در سیاسی اندیشة زوال بر که فردی آثار در مثال، برای
 بوه  اشواره  با مورد، یک در او شود. می مشاهده اسالمی متون شناخت عدم از متعددی
 توان با خراج تناسب لزوم دربارة اشتر مالک به السالم علیه امیرالمؤمنین حضرت فرمان
 تفکور  را اندیشوی  مصولحت  و گیرد می نظر در اندیشی مصلحت معنای به را آن رعیت،
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 در ای لهرسوا  البالغه نهج که گیرد می نتیجه چنین !مقدمات این با و داند می ایرانشهری
 و مواوردی  آثوار  )ماننود  سنت اهل شرعی های رساله خالفبر که است سیاسی اندیشة

 :1382 اردیبهشوت  - فوروردین  )طباطبایی، 1!است ایرانی های نامه سیاست سنخ از تیمیه( ابن

 کنیم: توجه او استدالل به دیگر بار حال (54 – 52

 است. اندیشی مصلحت از مواردی متضمن اشتر مالک فرمان .1

  است. ایرانشهری تفکری اندیشی مصلحت .2
 است. شهری ایران تفکر پایه بر ایرانی نویسی نامه سیاست .3
 است. ایرانی های نامه سیاست سنخ از هم البالغه نهج از بخشی پس .4
  دارد. البالغه نهج عزیز کتاب از ضعیف و محدود اطالعی وی که است مشخص البته
 سوخنان  برخوی  ظواهری  فریبنودگی  به اعتنا عدم در نیز )ره( جعفری عالمه سخن این

 اینکوه:  بور  مبنوی  «ولتر» به( )منسوب مشهور عبارت خصوص در او است. توجه جالب
 آزادانوه  را خوود  سوخن  شوما  اینکوه  برای حاضرم که است ارزش با قدر آن آزادی من برای»

 موقع آن من: یسدنو می «باشم بوده شما سخن مخالف خود چه اگر کنم، فدا را خودم بگویید
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

، از البالغوه  نهوج هوای سیاسوی    کنم برجسته شدن جنبه امّا من گمان می». متن گفتة وی چنین است:  1

 کنم اشاره باره نیدراکنم به دو نکته  ، دلیل دیگری دارد. به اجمال کوشش میدیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی

از این کتاب، بیشتر از آنکه یک سند دینی باشد، از سنخ  ییها بخشزنم که  : نخست اینکه من حدس می

ایی هو  پذیرفته یا بر پایوه رسواله   ریتأثاست و به عبارت دیگر، از اندیشه سیاسی ایرانشهری  ها نامه استیس

اعوم از   -درباره اندیشه سیاسی ایرانشهری تدوین شده است وجوه تموایز اصولی میوان اندیشوه سیاسوی       

با اندیشه سیاسی دینی، این است که در یک سند دینوی اصول بور اجورای حکوم       -ایرانشهری و یونانی 

توجه  -الک اشتر به ویژه در عهدنامه م البالغه نهجو نیز در  -خداوند است. حال آنکه در اندیشه سیاسی 

یا رعایوت  « مصالح مرسله»مالک اشتر نیز اصل  عهدنامهخاصی به رعایت مصالح سیاسی شده است. در 

ای کوه مون در    توان آشکارا در تاریخ اندیشه در ایران دید و به گونوه  مصلحت رعیت است. این امر را می

های اندیشه  ترین رساله ر یکی از مهمالملک د ام وزیر متشرعی مانند خواجه نظام جای دیگری توضیح داده

سیاسی ایرانشهری در دوره اسالمی، به صراحت، این نکته را که پویش از او نیوز گفتوه بودنود، برجسوته      

هموین ضوابطه عودالت، یعنوی رعایوت مصوالح       « مانود.  ماند، امّا با ظلم نمی ملک با کفر می»کند که  می

ده است که خراج باید با توجه به توان رعیت، یعنی با رعایت نامه به مالک نیز به تاکید آم عمومی، در عهد

ضابطه مصلحت، گرفته شود و تردیدی نیست که این ضابطه مصلحت ناظر بور مصوالح عموومی کشوور     

 ( 53)ص « است و نه صرف اجرای حکم خداوند.



تحقیقروشدرقاعدهیکصد016


 صوحیح  هوا  ترجموه  کوه  دادم قوی احتمال اند داده نسبت ولتر به که عبارتی چنین مشاهدة با
 نسوبت  مترجموان  بوه  را خطا نبینم خود چشم با را ولتر عبارت اصل تا هم هنوز و است نبوده
 نظور  بوه  محوال  و دیوده  فرهنوگ  و متفکور  و عاقل مردی باشد که هر ولتر زیرا داد. خواهم

 اینکوه  توضویح  باشود.  داشوته  خوود  درون در را تناقضوش  که بگوید را سخنی او که رسد می
 مطلوق  قودری  بوه  عظموت  و ارزش این اگر است آزادی ارزش و عظمت برای ولتر فداکاری

 چنوین  سخن عمومیت است، آزادی ضد بر که باشد شخصی عقیدة ابراز شامل حتی که باشد
 را خود است حاضر کنید بیان آزادانه را خود آزادی ضد سخن شما که این برای ولتر که است
  شود. می گفته شنونده جلب برای تنها که سخنی ابراز در گویی گزافه نتیجة کند! فدا

 چیست؟ویدیدگاهپذیرشاعتقادیوفرهنگیپیامدهای -

 پوذیرش  اعتقوادی  و فرهنگی تبعات متوجه شوید، می مواجه که تفکری و اندیشه باهر
 پیامود  چیست؟ مجید قرآن انگاری صامت پیامدبرای مثال،  باشید. جامعه و فرد بر آن

 قورآن  آیوات  از غربوی  هرمنووتیکی  تفاسویر  در شناسی شرایط به شناسی حکم تبدیل
 در شوناخت  روش یوک  عنووان  بوه  گرایوی  ابطوال  پذیرش اعتقادی های پیامد چیست؟
 اند؟ چیست دینی مسایل

 اند؟رسیدهدرستنا)احتماالً(پاسخبهچگونهآنان -
 احتیواط  بوا  آنوان  هوای  اندیشوه  بوه  ورود در تا شود می موجب پرسش این بر تأمل

 برداشت. قدم بیشتری


علمیمتنیکازاینمونهمثال
 کوه  است اندلسی االصل ایرانی مورخان از رازی موسی بن محمد بن احمد دربارة زیر متن

 از سوطر  هور  در نویسونده  است. شده نوشته طه ذنون عبدالواحد دکتر عراقی مورخ توسط
 دهود.  ارائوه  نظورش،  مورد مورخ دربارة مستندی و مفید اطالعات تا است کوشیده کتابش
 توجه مورد استفاده دمور منابع و تحلیل و توصیف نحوة ها، مثال تمییز اساس بر را زیر متن
 دهید. قرار بررسی و

احمدبنمحمدبنموسیالرازی
هو / بیست و ششم آوریل سوال   214سال  الحجه ذیوازدهم احمد رازی در روز د
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از دوران اولیة زندگی و طفولیت او اطالعات زیادی در دست  1م به دنیا آمد. 888
شود که او سه سال پیش  نیست. با این حال از روایت پسرش عیسی مشخص می

د و از وفات پدرش در شهر آلبیره به دنیا آمد. از کودکی در پوی طلوب علوم برآمو    
عالقمند به ادبیات شد. پس از چندی عالقه شدیدی به تحقیوق پیراموون اخبوار    

رو، در نوزد شویوخ محودثان     و ازایون  2تاریخی و تفحص در آن در او ایجاد شود.  
م( و احمد بن خالد  151هو /  341قرطبه، همچون قاسم بن اصبغ )متوفای سال 

یخ و حدیث داشتند، شاگردی که شأن واالیی در تار 3م(  133هو /  322)متوفای 
 کرد. 

رسد که قاسم بن اصبغ بر احمد رازی تأثیر بسیار گذاشته است. قاسوم   به نظر می
از  4مشهور بوود.   ،های گوناگون علوم دینی و دنیوی در زمینه شبا تألیفات متعدد
اصوبغ   که ابن 5کند  حزم بیان می اشاره داشت. ابن« انساب»توان به  آن جمله می

تردید احمد رازی از آن کتاب، کوه اکنوون    در انساب تألیف کرده است و بیکتابی 
در دسترس نیست، استفاده کرده است. ضمن آنکه از کتاب پدرش )الرایوات( کوه   

دربارة آن سخن به میان آمد، بهوره بورده اسوت. دلیول آن کثورت       تر پیشکمی 
انسواب مشواهیر   االستیعاب فوی  »مطالب رازی دربارة انساب در کتابش با عنوان 

ما نرسیده است، ولی بسیاری از مورخان و  به دستاست که البته « اهل االندلس
« تاریخ علماء االنودلس »ها در تألیفات موجود خود از قبیل  نامه نویسندگان زندگی

از « التكملذة لكتذاب الصذلة   »حیوان و   از ابن« المقتبس»حیان الفرضی و  از ابن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 .131/  1، ياقوت، معجم االدباء: 11. ابن الفرضي، القسم االول، ص 1
: و نيز  نك به خود راوي: 112يق: مكي )رواية عيسي بن احمد الرازي( ، ص . المقتبس، تحق1

Arabica, II, 1255, P. 131. 

: الضبي، بغية الملتمس، نشر: فرانسسكو  111ذ  111. از احمد بن خالد.  نك به: الحميدي، ص 3
 .31: ابن الفرضي، القسم االول، ص 111ذ  113، ص 1885كوديرا، مدريد، 

ذ  133، الضبي، ص 331ذ  332، الحميدي، ص 311ذ  311بع، القسم االول، ص . همان من1
 .Pons Bolgues, Op. Cit, p. 11:  331 – 331/  1، معجم االدباء: 131

. 111،  نك به: ص 181 – 151/  3. رسالة في فضل االندلس، نقلها المقري في نفح الطيب: 5
ه است.: تحقيق: احسان عباس، المؤسسة العربية همچنين در ضمن )رسائل ابن حزم االندلسي( آمد

 .181/  1،: 1281للدراسات و النشر، بيروت، 
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مطالوب آن را نقول    1خطیوب   از ابون  «بار غرناطةاالحاطة في اخ»االبار و  ابن
 اند. کرده

و ترجمه از اموور دیگوری بوود کوه قاسوم بون اصوبغ بودان پرداخوت. برخوی از           

معتقدنود کوه بوه     2خلودون   پژوهشگران با استناد به دو متن از کتاب العبر اثر ابن

ن ولیود بون خیوزرا    یبا همکوار قاسم   3اش، فرمان المستنصر، در دوران ولیعهدی

 Paulusقاضووی نصوواری قرطبووه بووه ترجمووة کتوواب توواریخ اثوور هروشوویش )

Horosius   مبادرت کرد. هروشیش مورخ اسپانیایی در قرون چهوارم و پونجم )

 Historiea Adversusمویالدی بوود کوه کتواب وی بوا عنووان التینوی )       

Paganos ارمانیوس»( از زمرة آثاری بود که( »Romanos پادشاه بیزانسی )

عبدالرحمن الناصر لدین »م برای خلیفة اموی  148هو /  331در سال قسطنطنیه 

فردی از ترجمة عربی کتاب هروشویش در   ارسال کرده بود. نسخة منحصربه« اهلل

( موجووود اسووت و H 2 11 813 Xدانشووگاه کلمبیووا در نیویووورک بووا شوومارة ) 

ه خلدون و سولیمان بون حسوان االندلسوی معوروف بو       نویسندگان دیگر مانند ابن

 4اند.  جلجل از این ترجمه استفاده کرده ابن

که رازی از این ترجمه در نگارش مقدمة تواریخ   5دکتر حسین مؤنس معتقد است 

خود در زمینة جغرافیا از آنچه که هروشیش ارائه کرده اسوت، بهوره بورده اسوت.     

ضمن آنکه در آن کتاب از موضوعات مربوط به شرق، که در نتیجوة ارتباطوات و   

شد. رازی با  های میان مشرق و اندلس کسب شده بود، به وفور یافت می تمسافر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 .28، ص 1281. نك به: عبدالواحد ذنون طه، دراسات في التاريخ االندلسي، الموصل، 1
 .111، 112/  1:  1211ذ  1251. العبر و ديوان المبتدء و الخبر، بيروت، 1
ه كنيد: طبقات االطباء و الحكماء البن جلجل، بقلم المحقق: فؤاد . به مقدمه كتاب زير مراجع3

 ، ص كط ذ لج: 1255السيد، القاهرة، 
 31، 31، ص 1211نيز  نك به: حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في االندلس، مدريد، 

 ,G. Levi Della Vida, La Traduzione Arabe d ila storie di Orosio: و مقاله: 

Al Andalus. XIX, 1251, fasc, 1, pp. 151 _ 111.  

 .31، 11، 11، 1. نك به: طبقات االطباء و الحكماء ، ص 1
 .55ذ  51، ص س. تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في االندل5
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 به مانندجزیرة ایبریا تهیه کرد و  استفاده از همة آن منابع، جغرافیایی کامل از شبه

هروشیش جغرافیا را به عنوان مقدمة تاریخ خود دربارة انودلس قورار داد. پوس از    

بوه عبوارت دیگور شورح زمینوه       وی روش مقدم داشتن جغرافیوا بور تواریخ و یوا    

)جغرافیایی( پیش از بیان وقایع در نزد تموامی مورخوان اندلسوی معموول شود و      

 اند.  چنانکه در ادامه بیان خواهد شد آنان همزمان جغرافیدان و مورخ بوده

اکنون وقت آن فرا رسیده است که به سهم احمد رازی در تدوین تاریخ سورزمین  

ترین افرادی است که در این زمینه صواحب   از برجسته اندلس بپردازیم. او به حق

هایی درباره تاریخ  اش و تدوین کتاب تألیف است و به جهت کثرت آثارش تاریخی

 اشاره دارد که احمد رازی دو کتاب،« حزم ابن» 1اندلس ملقب به تاریخدان است. 

یف توأل « توصویف قرطبوه  »و دیگری در زمینة « اخبار ملوک اندلس»یکی دربارة 

 2کرده است که در آن از عادات شهری و بناهای بزرگ آن سوخن رانوده اسوت.    

کتاب »بزرگ دربارة انساب عرب اندلس با عنوان  المعارفي دايرةضمن آنکه وی 

نوشته است که مشتمل بر پونج جلود   « استیعاب فی انساب مشاهیر اهل االندلس

های انودلس و بنودرها و    نیز رازی دارای کتابی بزرگ در زمینة راه 3بزرگ است. 

، هوا  سورزمین های هر یک از این  شهرهای مهم و مراکز تجمع سپاهیان و ویژگی

مسالك االندلس و مراسذيها و امهذات اعيذان مذدنها و اجنادهذا      »بنام کتاب 
کوه رازی کتوابی دیگور نیوز دربوارة       1کند  اضافه می« االبار ابن» 4است.  «الستة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

/  3برواية ابن حيان( : (، نفح الطيب 11: ابن الفرضي، القسم االول، ص 111. الحميدي، ص 1
  .Pons Bolgues, Op. Cit, p. 11، 121ه: بالنثيا، همان منبع، ص ، و نيز  نك ب111

( نيز  113/  3)رسالة في فضل االندلسي : نفح الطيب:  181/  1رسائل ابن حزم االندلسي:  1 
، بروكلمان، تاريخ 121، بالنثيا، همان منبع، ص 111، الضبي، ص 111نك به : الحميدي، ص 

ل، مادة: )الرازي( في دائرة المعارف االسالمية ، روزنتال، علم ، بروفنسا81/  3االدب العربي: 
 .51، مؤنس، همان منبع، ص  111التاريخ عند المسلمين، ص 

، ابن االبار، 111(، الحميدي، ص 111/  3 ،، )نفح الطيب181/  1. رسائل ابن حزم االندلسي: 3
 )الرازي(. ،ف االسالمية، مادةدائرة المعار :، نيز  نك به311/  1، 115/  1 :السيراء الحلة
، 111الحميدي، ص  ،(111ذ  111/  3)نفح الطيب:  113ذ  111/  1. ابن حزم، همان منبع: 1

 .51مؤنس، همان منبع، ص 
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 تألیف کرده است. « عیان الموالیا»بزرگان موالی در اندلس بنام 

این مرور سریع از تألیفوات رازی در وهلوة اول بیوانگر عظموت کوار او در حووزة       

نویسی است. او تاریخ و جغرافیای اندلس را تا زمان زندگی خود پوشش داده  تاریخ

ای از وقوایع   ای از آن نبوده کوه وصوفش نکورده باشود و یوا واقعوه       است و ناحیه

 که آن را بیان نکرده باشد.تاریخی نبوده 

 

 کنید مباحثه خود نقادی قدرت افزایش جهت .68
 انجام علمیه های حوزه در دیرباز از که است موضوعی دربارة علمی گوی و گفت مباحثه

 دوستان با اید، خوانده که مقاالتی نقد در شد، بیان کتاب این ابتدای در چنانکه است. شده
 توافق مقاله نگارش در موضوعاتی چه قبح و حسن سر بر که کنید توجه کنید. مباحثه خود
  دارید. نظر اختالف باهم دیگر موضوعاتی چه زمینة در و دارید
 

 فن. اهل دوستان با مشورت طریق از اشتباهات کاهش .69
 را خوود نباید  است. اسالم تاکید مورد که است ای حسنه های سنت از یکی نیز مشورت

ات موضووع  درافراد ناوارد و نااهول   بانباید  دیگر سوی از ودید  مشورت از نیاز بی گاه هیچ
 .کرد مشورتتخصصی 

 

 پژوهش مهم ابزارهای از یكی ؛مشاهده .71
 و عقلوی  حسی، قوای جمله از مختلفی قوای دارای که است چندبعدی موجودی انسان
 را انسوان  قووای  دیگور  حوس،  ماننود  قوا، این از یکی به استناد به توان نمی است. روحانی
 قابول  انسوان  شوناختی  قووای  بوود.  ها آن شناخت امکان حدود متوجه باید و گرفت نادیده
 ها آن که یابیم می در کودکان های پرسش به توجه باکمی مثال، برای است. ارتقا و تربیت

 از فراتر و معقول امور به محسوس امور از غالباً شان، فکری پیشرفت با متناسب و تدریج به
 بودان  «تشوبیهات » تحلیول  در شناسوان  زبان از برخی که ای مسئله اند. حرکت حال در آن
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 با بلکه رود، نمی میان از انسان سالی بزرگ دوران در حس نقش حال، این با 1اند. کرده اشاره
 کند. تیزتر و تند و تر دقیق تواند می را آن اش، ذهنی های توانایی از گیری بهره

 واسحو  و ادراک آگاهانوه،  آن بوا  انسان که است جهان از ربهتج کسب نوعی مشاهده
 (ق 182 - 111 )حدود قزوینی محمد بن زکریا مثال، برای د.کن می مسایل متوجه را خود
 کورده  تقسیم دسته دو به را موجودات «الموجودات غرائب و المخلوقات عجائب» کتاب در

  است:
 به علم راه که ... و کرسی عرش، مانند) تند،نیس ظاهر چشم با مشاهده قابل که موجوداتی .1

  شود.( می حاصل معتبر و صحیح اخبار و نصوص از ها آن
 و هوا  آسومان  و زموین  مانند هستند؛ ادراک قابل ظاهر چشم توسط به که موجوداتی .2
 .ها آن در موجود های پدیده

 یوا  و حکموت  عوالم،  ایون  در حرکتوی  هور  در کوه  بوود  شوده  معنا این متوجه قزوینی
 وحودانیت  و عظموت  بوه  آن، عمیق مشاهدة با ناظر، شخص که است موجود هایی حکمت
 (111 – 111 / 2 :1118 )خطابی، برد. می پی خالق
 بورای  کردن نظر مقصود است، شده داده دیدن به که دستوری هر مجید قرآن آیات در
 در صولی ا مبنوای  و (381 :1311 )جعفوری،  «محو   تماشواگری  نه است، شناخت و تحقیق
 هموان: ) سوطحی.  های نگرش و تقلید نه و است جهان و انسان دربارة تحقیق و نظر اسالم

 (5 :1383 حکیمی، نک: نیز .382

 از: اند عبارت زمینه این در الهی آیات از برخی
 (1-5 الطارق: مجید، )قرآن «دافق ماء من خلق خلق. مم االنسان فلینظر»

 كيذ   الجبذال  الي و رفعت كي  السماء الي و خلقت كي  االبل الي ينظرون افال»

 (21 – 11 / الغاشیه مجید، )قرآن «سطحت كي  االرض الي و نصبت

  (185 / االعراف مجید، {)قرآن «االرض و السماوات ملکوت فی ینظروا لم او»

 دارد: مشاهدات در تدبر عظمت بر داللت بسیاری روایات و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

خود( کوه بوه    نامه درسش( در کتاب معانی و بیان ) 1351 - 1218)همایی  نیلدا جاللمرحوم استاد  .1

بیوان کورده    مسوئله همایی به چاپ رسیده است، شواهد متعددی دربارة ایون  دکتر ماهدخت بانو کوشش 

 است که نشان از توانمندی و فهم باالی ادبی او دارد.
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 خَرْمٍ. فی یَتَنَفَّسُ و بِعَظْمٍ یَسْمَع و بِلَحْمٍ یَتکلم و بِشَحْمٍ یَنظر اإلنسانِ، ل هذا أعجِبوا
 اسوتخوانی  بوه  و گویود  موی  سوخن  گوشت ای پاره با و بیند می پیه با که آدمی از شگفتا
 (السالم علیه علی )امام کشد. می نفس بینی راه از و شنود می

 اسوت.  بووده  اسالمی متفکران توجه مورد زندگی روزمرة وقایع در کردن تدبر دیرباز از
 را بینوایی  حوس  (،م 1135 / ق 421 متووفی ) زهوراوی  ابوالقاسوم  مسولمان  معروف جراح
 ثمیو ه ابون  نیوز  و (114 / 1 :1118 )خطوابی،  داند. می انسان نفسانی قوای حواس ترین لطیف

 و فکور  بدون مشاهده .1 بود: شناخته صورت دو در را مشاهده م( 1131 / ق 431 متوفی)
 انسوان  که بود شده مسئله این به واقف او تأمل. با همراه مشاهده .2 و اگهانین صورت به
 را امری گاه و بیند نمی را آن گویی انسان، دیدگان مقابل در چیزی گرفتن قرار رغم به گاه
 سوطح  در تأمول  از مملوو  مشاهدة در مسئله امّا کند؛ نمی اندیشه و درنگ آن در ولی دیده
  است: قسم دو بر و رگرفتهقرا شناخت از تری عالی
 قبلی و اولیه شناخت بدون شاهدهم .1

 میوزان  و تأمل نوع به بسته که آن. از پیشین شناخت بودن دارا همراه به مشاهده .2
 (111 - 111 / 2 همان:) است. متفاوت آن معانی استقرای

 یوک  از بخشی عنوان به تحقیق پرسش یافتن دنبال به یا تحقیق در هدفمند مشاهدة
 مثوال،  بورای  است. نظر مورد های پرسش به دادن پاسخ پی در یا و است اکتشافی عةمطال

 بوا  بایود  اسوت،  جامعوه  در اسوالمی  حجاب اشاعة های روش شناخت درصدد که شخصی
 و فروشوندگان  رفتوار  مشواهدة  و پوشاک های فروشگاه و بازارها در هدفمند گذاری و گشت

 را مفیودی  اطالعوات  خوود،  مسوئله  ناختش ضمن پوشش، انتخاب و معرفی در خریداران
 مراجوع  سولوک  نحووة  دربارة ای مقاله نگارش درصدد که پژوهشگری یا و ؛کند آوری جمع

 عملوی  صورت به بزرگان، آن محضر در حضور با تا است الزم است، مردم با تقلید بزرگوار
 هوای  فروشوگاه  بوه  بارهوا   و  بارهوا  فوردی  اسوت  ممکون  یا و کند کسب را الزم اطالعات

 غالوب  چورا  باشد. نکرده توجهی فوق های کفش گذاری نام به امّا باشد، رفته فروشی کفش
 پاییز در نویسنده است؟ غربی تهران، شهر ساز دست کفش های فروشگاه های کفش اسامی
 فاصل )حد تهران انقالب خیابان کفش های فروشگاه از را اسامی این از برخی 1383 سال
 پاندا، سیلور، میتا، کارل، بارسلون،» است: کرده ثبت چنین شمیران( پیچ و فردوسی میدان
 موناکو، مارسی، موریس، لرد، کارلوس، میالن، ژانویه، پوالر، ویکتور، متالیکا، رئال، روبرتو،
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 ممکون  ...« و Kent, Torento زیکوو،  آتون،  هیلتون، پاپ، لیون، نیکالس، کالرک، ژنو،
 و کنود  مراجعوه  مربوطوه  های فروشگاه به کودکان زیبا اسباب خرید جهت به فردی است

 بوا  مواجهوه  از پویش  او بسوا  چه بیابد. «غربی فرهنگ حاملِ» را موجود اجناس از بسیاری
 ها، فروشگاه این وضعیت مشاهدة با امّا ؛باشدن پژوهش برای ای مسئله دارای ها بازی اسباب
 دینوی  پوذیری  جامعوه  بور  نکودکوا  هوای  بازی اسباب نقش دربارة پژوهشضرورت  متوجه

  است. هشد مسئلهوارد  عادی مشاهدة یک از فراتر او مسلماً اینجا در شود. کودکان
 موضووعی  پورورش  و تودبر  قابلیوت  از موا  زنودگی  افتوادة  پوا  پیش مسایل از بسیاری
 نشوود.  گرفتوه  نظور  در محدود استقرای یک معنای به مشاهده که شرطی به ؛برخوردارند

 از: اند عبارت خوب مشاهدة یک فواید ینتر مهم از برخی
 انسان در اساسی هایی پرسش تولید .1
 انسانی حیات گرداگرد های پدیده و وقایع ترین ساده در بنیادین مسایل به توجه .2
  مسئله. در تفریط و افراط بدون علی، روابط ساختار در مسئله تحلیل قابلیت .3

 مون  کجاسوت،  خودا » کوه:  کنود  می مطرح ار پرسش این کودکی که زمانی مثال، برای

 کودکوان  دینوی  های پرسش دربارة پژوهش اهمیت متوجة را محقق «ببینم. را خدا خوام می
 )اسفندماه مقدس مشهد به خود سفر در نویسنده کند. می آن به دهی پاسخ نحوة و خردسال

 مواجوه  جمعوه  مازن نیز و نماز هنگام در شلو  و باز های مغازه و بازارها با ش( 1383 سال
 بوه  ایشوان  از برخوی  تووجهی  بی به منجر که را عواملی مجموعه تواند می گر مشاهده شد.
 بوه  عموالً  صورت به و کند مشاهده «محل خود » در را است شده الهی فریضة این انجام
 و کنند؟ می عمل نماز به توجه مانع عنوان به چیزهایی چه که بپردازد موضوع این مطالعة

 اسوت  بدیهی شوند؟ مطرح تواند می مشاهده مورد های موقعیت به توجه با ارهاییراهک چه
  هاست. مکان آن در حضور مستلزم پرسش، این به پاسخ که

 

  مشارکتی غیر و مشارکتی های وضعیت تفكیک .71
  از: اند عبارت که پذیرد می صورت باهم متفاوت وضعیت دو در مشاهده

 مشارکتی مشاهدة .1
 شارکتیم غیر مشاهدة .2
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 موورد  افراد همانند جایگاهی و موقعیت کسب درصدد پژوهشگر، مشارکتی مشاهدة در
 و است محقق سویی از گیرد، می قرار بازیگر( / )محقق دوگانه وضعیت در لذا است. مطالعه

 خواسوته  تأثیرات مسئلة اخالقی، مالحظات از نظر صرف بررسی. مورد گروه عضو سویی از
 حضوور  )ماننود  اسوت.  بووده  بحث مورد همواره پژوهش، جریان بر وی حضور ناخواسته و

 گردد. بازمی اجتماعی پدیدة با محقق رابطة به اینجا در اصلی بحث اداره( محیط در بازرس
 خوود  آنکه یا و است پرداخته مسئله در تدبر به که است «تماشاچی» یک صرفاً محقق آیا
 کوه  کورد  اشواره  بایود  پرسش این به خپاس در است؟ شده مطالعه مورد موقعیت جذب نیز

 زیور  مهماصول  به باره دراین جعفری عالمه مرحوم تماشاگر. هم و است بازیگر هم انسان
  (111 / 5 :1311 جعفری،) دارد:  اشاره
 لوحانوه  سواده  دارد. وجوود  ما تعقل و درک از نظر قطع با رویدادها و اشیاء واقعیت .1

 ه در نظر گرفته شود.قطب درک کنند تابع واقعیت، اگر است

 از اسوت  عبوارت  کوه  است موجود اجتناب غیرقابل گیری موضع نوعی ها انسان در .2

 و» فرماید: می مجید قرآن چنانکه هستی. جهان در ما گیری هدف و درک عوامل

 ای توو  و (88 نحل: مجید، )قرآن «السحاب مرّ تمر هي و جامدة تحسبها الجبال تري

 هوا  آن کوه  درحوالی  انود،  ساکن و جامد ها آن که کنی می گمان و بینی می را ها کوه پیامبر
 «حرکتند. در ابر مانند

 دریابد. هستند چنانکه را اشیاء که است این انسان اصلی خواست .3

 عینکی مانند درونی عامل دارند. قرار بیرونی و درونی عواملی از متأثر خواسته این .4
 بیرونوی  عامول  و کنود  موی  رتفسوی  و مشواهده  را اموور  آن طریق از فرد که است

  کند. می زندگی آن در محقق که است اجتماعی چگونگی

 نخواهود،  یا بخواهد چه بشری، معرفت اینکه (4 تا 2 )اصول اخیر اصل سه نتیجة .5
 است. تماشاگری و بازیگری از ترکیبی ناآگاهانه یا آگاهانه

 ماننود  عوت، طبی جبور  از ناشوی  بازیگری .1 شود. می تقسیم قسم دو به 1بازیگری .1
 پنکوة  گانوة  سوه  های پره دیدن دایره یا و دور های مسافت از اجسام دیدن کوچک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

دخالوت دادن عوامول درونوی و بیرونوی در      از اسوت  عبارت. مراد عالمه محمدتقی جعفری از بازیگری 1

 شناخت اشیاء و رویدادها.
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 هوا،  خواسوته  از ناشوی  کوه  هایی بازیگری .2 است. سریع حرکت حال در که برقی
 است. پذیرفته را ها آن ناظر که هستند ای ساخته پیش اصول و ها آرمان

 بوا  امّوا  دهود،  می نتیجه را متضاد و مختلف نتایج آنکه رغم به بازیگری، اول قسم .1
 وسویله  بهتورین  کوه  نیست، منفی تنها نه ناظران، گوناگون های موقعیت به توجه
  است. متنوع های دیدگاه از واقعیت گوناگون چهرهای شناخت برای

 رسووب  :ذاتوی  درون توجیهوات  اول: عامل از: اند عبارت دوم نوع بازیگری عوامل .8
 درون در را آن پوذیرش  اسوتعداد  که درون در عینی جهان از هایی پدیده تدریجی
 فعوال،  عاملی صورت به دیگر، شرایط وسیلة به تقویت و زمان گذشت با و داشته

 خودخوواهی  و سودجویی مانند کند؛ می توجیه ناآگاهانه یا آگاهانه را ناظر شخص
 بوه  را خاصوی  عینوک  ماکیواولی(  و هوابز  توماس )امثال خود به افراد جلب با که
 هوا  آن روی فورا  که ای نشده محاسبه وقایع با جز که عینکی ؛زند می آنان شمانچ

 از پوذیرش  دوم، عامول  و شود؛ نمی برداشته ،کند عوض را مسیرشان و گیرد قرار
 معمووالً  است، فراگرفته را جامعه فضای که عقایدی و ها اندیشه :اجتماع و محیط

 در چوه  اگور  بوود.  خواهود  ثرگوذار ا جامعوه  افراد بر ناملموس یا و ملموس طور به
 نه نگیرد، او از را اندیشیدن درست قدرت و نگردد تشدید ناظر سوی از که صورتی

  است. هم سازنده و مفید که زند نمی یابی واقع و جویی واقع به ضرری تنها
 از های راه از برخی شود؟ کاسته شناخت جریان بر ما بازیگری نقش از تا کنیم چه .1

 تنظیم اندیشیدن، درست اصول مراعات از: اند عبارت بازیگری تقلیل یا بردن میان
 هوای  گیوری  موضوع  از اشویاء  بوا  تمواس  از بورداری  بهوره  تصحیح طبیعی، حواس

 بوه  منجور  کوه  تلسکوپ( و میکروسکپ )مانند وسایلی تنظیم و ساخت گوناگون.
  ... و شود می واقعیات از بیشتری ابعاد درک

 

 علمی ثانویه تفاسیر و بازیگران تفاسیر .72
 هوا  انسان ادراک زیرا هستیم. «گفتگو» نیازمند مشاهده هنگام به مواقع، از بسیاری در

 هسوتند  پیچیدگی از مملو مسایل از بسیاری و است متفاوت یکدیگر با ها موقعیت درک در
 بورای  هوا  انسوان  کوه  بدانیم باید همچنین نیستند. شناخت قابل دقیق، مشاهدة با تنها که
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 اسوامی  مثوال  در هسوتند.  ساده، چند هر دالیلی دارای معموالً خویش، رفتارهای و اعمال
 را مختلفوی  دالیلوی  فروشندگان از برخی تهران، ساز دست کفش های فروشگاه های کفش
  داشتند: می بیان

 چنین هم ما داشته، عرضه نام این با تولیدی کارگاه نبوده، ما انتخاب نامها» -
 «کنیم. می عرضه

 «شود. می ایتالیایی( )عمدتا کفش Catalogue کاتالگ به مربوطموضع » -

 «داره خریدار اسامی این با چون» -

  «است! شده وارد ها نام این با خارج از مستقیماً ها کفش» -

 ... و -

 قابول  نیوز  دیگری های پرسش اینجا در امّا دارند؛ دالیلی خود برای نیز خریدارهاالبته 
 و برچسوب  بوا  را خود زحمت و کار حاصل ایرانی، کنندة تولید راچ مثال، برای است. طرح
 و فکری مرجع گروه عنوان به هایی گروه چه نتیجه، در و رساند؟ می فروش به خارجی نام

 انتقوال  حال در کاالها، این فروش با فرهنگی چه حقیقت در و اند شده فعال جامعه رفتاری
  است؟ جامعه به

 

 مشاهدات ثبت .73
 گواه  هسوتیم.  مشوخص  هوایی  برگوه  در آن دقیوق  ثبت نیازمند مشاهده، نجاما از پس

 هوای  پیشورفت  بوا  البتوه  )و کوچک، های صوت ضبط از استفاده با موقعیت( بر )بنا توان می
 محول  در بیشوتر  اطمینان جهت را مشاهده جدید( کوچک ابزارهای اقسام و انواع ای رایانه
  داد. قرار بازبینی ردمو مناسب زمان در را آن سپس و کرد ضبط
 موضووع  اقتضوای  به که صورتی در شود. ثبت آن دقیق تاریخ باید مشاهده نگارش در
 بایود  همچنوین  شوود.  موی  اشواره  آن به باشد، مهم میالدی یا و قمری هجری تاریخ بیان
 یعنی مشاهده مورد موضوع و ...( و خیابان یا و اداره کدام در شهر، کدام )در مشاهده مکان
 زیر موارد به توجه زمینه این در شود. بیان است، ما تحقیق پرسش با مرتبط که وعیموض
 است: الزم
  کرد. خودداری ندارد، تحقیق موضوع با ارتباطی که واقعه حواشی بیان از باید .1
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 جدامشاهده  تفسیر از توصیف) کرد. تفسیر را ها آن نباید مشاهدات ثبت هنگام در .2
  شود.(

 بوه  اموا  ؛کرد مستند فیلم و عکس گرفتن طریق از را خود اتمشاهد توان می گاه .3
 گور  القوا  توانود  موی  پدیوده،  یوک  از عکاسوی  گاه که داشت توجه نیز موضوع این

 رفوتن  راه حال در رو پیاده در که نفر دو مثال، برای باشد. واقعیت از فراتر مفهومی
 بواهم  که شود می وانمود تصویر لحظة یک در ندارند باهم ارتباطی هیچ و هستند
 از موضووعی  کوردن  برجسته در عکاسی فنون است همچنین دارند. بسیار آشنایی
 .عکاس دید زاویة تنظیم و تغییر طریق

 بسوته  پرسشونامة  یوک  قالب در را تحقیق مسئلة مشاهده، انجام از پیش توان می .4
 رغم به چند هر کرد. گذاری عالمت را الزم گزینة مشاهدات حین در و کرد تعریف
 و ادراک در تفواوت  نیوز  و غیرمنتظره های موقعیت وجود کمی، تحلیل در سهولت
  ماند. می باقی همچنان پدیده یک تفسیر

 محسوووب اول دسووت هووای داده مشوواهده، طریووق از شووده آوری جمووع هووای داده .5
 احتیواط  بسویار  بایود  جامعه کل به خود مشاهدات تعمیم در که چند هر ،شوند می
 کرد.

  از: است عبارت خوب هدةمشا یک شروط از
 حواس، از درست استفادة و نظر دقت .1

 سطحی، های قول نقل یا مشاهدات به اکتفا عدم .2

 باشند، جزیی که هم اندازه هر ها یافته از برداری یادداشت .3

 زده، شتاب گیری نتیجه از پرهیز .4

 ... و تصویر صدا، ضبط مانند وقایع ثبت ابزارهای از استفاده .5

 بررسوی  مانند دقیق، ارزشیابی معرض در مشاهده از خود استنتاج دادن قرار .1
 های پژوهش دیگر نتایج با مشاهده نتایج مقایسة مختلف، زوایای از مسئله
  فن. اهل نقد به توجه فن، اهل با مشورت مرتبط،

 

  نخبگان ی هدفمند باگو و گفت .74
 آوری جموع  نیوز  و تحقیوق  مسوئلة  صورت یافتن های روش از یکی مصاحبه، یا گفتگو
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 بوا  گفتگوو  اسوت.  متفاوت گفتگوکننده، افراد بر بنا گفتگو ماهیت است. پژوهش های داده
 عبوارت  آن و هسوتند  همانند هدف در چه اگر است. عادی افراد با متفاوت علمی نخبگان
 بوا  خردمندانوه  گفتگووی  موجوود.  های پرسش به دادن پاسخ یا و پرسش طراحی از: است

 بوه  بایود  مهوم  ایون  است. بوده دینی منابع تاکید مورد همواره و هنر یک خود دانشمندان
 نیواز  احساس امر، این تحقق الزمة شود. علم «ازدیاد» به منجر که پذیرد صورت ای گونه

 معرفت کسب راه بداند، دانستن از نیاز بی را خود که شخصی است. «یادگیری» به دانشجو
 است. دانستن به شوق علمی، گفتگوی و بهمصاح هر نیاز پیش لذا است. بسته خود بر را

 گراید بدان دل که چیز هر
 آید. دستت به کنی جهد گر
 

 باشد. برنامه روی از و مند قاعده باید علمی گوی و گفت .75
 جموع  در را آن ابتودا  در اسوت  بهتر لذا است. عملی شناخت و مهارت نیازمند مصاحبه

  از: اند عبارت علمی گفتگوی یک در رذک قابل موارد ترین مهم کرد. تمرین دوستان
 چوه  رفع درصدد گفتگو انجام با محقق باشد. مشخص گو و گفت از هدف باید ابتدا .1

 اگر شد. علم اهل با گفتگو وارد هدف بدون نباید گاه هیچ است؟ معرفتی مشکل
 پویش  بنابراین ؛کرد نخواهد پیدا را آن مسلماً است، چیزی چه دنبال نداند کسی

 است؟ آن انجام به نیازی چه» که پرسید خود از باید گو و گفت انجام از

 مصواحبه  کسوی  چوه  بوا  بداند باید محقق شود. انتخاب درستی به شونده مصاحبه .2
 انتخواب  معورف  کنود؟  حول  را او معرفتوی  مشکل تواند می کسی چه و کند؟ می

 بوه  او اشوتغال  )ماننود  او تخصوص  و موضوع به عالقمندی باید شونده مصاحبه
 ماننود  ای غیرحرفوه  مسوایل  از و باشود  (نظر مورددر موضوع  تدریس یا و ألیفت

 شود. اجتناب ... و «!هست نیز ما ادارة رئیس ایشان چون» آنکه

 مصواحبه  بوا   آشونایی  میزان با مطابق و رسمی محترمانه، باید مصاحبه درخواست .3
 از هودف  آن در و پوذیرد  صوورت  رسومی  ای مکاتبوه  تور  پویش  است بهتر باشد.

 بهتور  شود. بیان مفید و مختصر است، مدنظرتان که مواردی فهرست و مصاحبه
 نیوز  و مصواحبه  از هودف  کوه  شود  مطموئن  باید باشد. دار عنوان مصاحبه است
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 است. شده منتقل مصاحبه به درستی به نظر مورد محتوای

 تغییور  قصود  )مانند لزوم صورت در تا شود داده تلفنی شمارة و نشانی مصاحبه به .4
  بگیرد. تماس شما با بتواند مصاحبه( زمان

 پیشبرد برای گفتگو این در وی حضور که را اهمیتی و او انتخاب علت مصاحبه به .5
 شود. خاطرنشان دارد، تحقیق

 تحقیوق  مصواحبه  شخص های اندیشه و آثار زمینة در مصاحبه انجام از پیش باید .1
 شود.  گفتگوو  وارد مصاحبه افکار و عقاید دربارة کافی اطالعات بدون نباید شود.
 بهتور  برگوزاری  نتیجوه  در و طورفین  در مثبوت  روحیة افزایش به منجر امر این

 شود. می مصاحبه

 کمتورین  از توا  کورد  طراحی مصاحبه زمان اساس بر را مصاحبه های پرسش باید .1
 پرسش، طراحی عدم بُرد. نیاز مورد اطالعات اخذ جهت را بهره ترین بیش زمان،
 و زموان  اتوالف  نتیجوه  در و پرسوش  طرح برای حد از بیش کثمَ به منجر گاه

 شد. خواهد مصاحبه در گر مصاحبه کاهش

 توانود  نموی  بودقولی  هماننود  چیز هیچ بود. پایبند توافق مورد مکان و زمان به باید .8
 سور  بایود  همچنین باشد. مصاحبه ذهن در گر مصاحبه از منفی تصویری سازندة
  برد. پایان به را گفتگو معین، وقت

 ادا مناسوبی  بیوانی  قالوب  در باشند. هماهنگ یکدیگر با باید مصاحبه های پرسش .1
 نارسوا  الفاظی یا و عبارات با و نباشند مبهم، نباشند طوالنی اندازه از بیش ،شوند
و  نشووند  مطرح زیبرانگ مجادله شکلی به یا و دارانه جانب به صورتیو  نشوند ادا
  وند.ش طرح شونده مصاحبه شأن ناسبم

 مشوتاق  را خود باید محققگو الزم است.  و در گفت مسلط و مؤدبانه خوب، آغازی .11
 رعایوت  را ادب شورط  مصواحبه،  طول در دهد. نشان مصاحبه های پاسخ شنیدن

 او توا  دهود  اجوازه  شود،  اختالف نظور  دچار شونده مصاحبه بامحقق  اگر و ؛کند
 و الزم اطالعوات  کسبِ گو، و گفت از مراد کند. بیان کامل طور به را خود نظرات

 حود  توا  باید حاصل، بی مجادالت به ورود جای به پس است. مجادلهستیزه و  نه
تووان بوا    می نهایی گزارش درکه  )هرچند خواست. بیشتر توضیحات او از امکان

و در صوورت   کورد  مخالفت او نظرارائة دالیل کافی با  با شونده، اطالعِ مصاحبه
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  (ز منعکس کرد.لزوم جوابیة او را نی

 کسوب  بوا  را مصواحبه  بایود  االمکان حتی و بود متکی حافظه به نباید مصاحبه در .11
 علمی سمت شونده، مصاحبه نام نوشت. را آن یا و کرد ضبط مصاحبه از «اجازه»

 یادداشت برگة در ،مصاحبه نهایی گزارش همراه به ،مصاحبه زمان و مکان وی،
  شود. می آورده دقیق طور به

 رفوع  ضومن توا او بتوانود    داد قورار  مصواحبه  اختیار در را مصاحبه نهایی متن باید .12
 مالک حالت این در کند. اضافه خواست اگر دیگری توضیحات احتمالی، ابهامات

 اوست. امضای مورد نهایی متن

 



 





 

 

 

 

 

 

 سوم فصل

 تعاریف و فرضیه ،پرسش موضوع، انتخاب

 
 دشووارترین  از و علموی  پژوهش یک مراحل ترین مهم از یکی تحقیق موضوع انتخاب

 بوه  کلوی  نگواهی  توا  است بهتر یابی، موضوع جایگاه بهتر درک برای رود. می شمار به آن
  کرد: تقسیم مرحله دو بر توان می را . پژوهشکنیم پژوهش مراحل

 بایسوتة  و شایسوته  پرسشوی  یوافتن  منظوور  بوه  پوژوهش  مرحلة اول، مرحلة -
  است. پژوهش

  است. نظر مورد پرسش پاسخ یافتن منظور به پژوهش دوم، مرحلة -
 

 ها پژوهش دیگر زیربنای اکتشافی های پژوهش .76
 از: اند عبارت که شود می انجام مرحله دو در پژوهشی هر
 در هوا  پرسوش  بهتورین  یوافتن  منظوور  بوه  یوابی  موضوع واقع در که اکتشافی مطالعات .1

 اکتشوافی  مطالعوات  طریوق  از اسوت.  پژوهشوگر  هور  اقتضوای  به موضوعات ترین مناسب
 ای بینانه واقع های محدوده و زد تخمین امکانات و منابع قبیل از را خود های داشته توان می
 کرد. ترسیم پژوهش برای

 و ؛است نظر مورد های پرسش های پاسخ یافتن برای پژوهش شامل که اصلی پژوهش .2
 نهایوت  در و پوژوهش  با تبطمر های داده آوری جمع و منابع و مدارک بررسی خالل از آن

 گزارش ویرایش و نگارش مرحلة نیز کار پایان در است. نهایی گیری نتیجه و ها داده تحلیل
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 شود. می انجام آن( مانند و مقاله دانشگاهی، رسالة قالب )در نهایی

 

  شناسی موضوع و خودشناسی پایة بر موضوع انتخاب .77
 دو قالب در را آن توان می که است سیخودشنا پژوهش، موضوع صحیح انتخاب الزمة
  کرد: مطرح زیر پرسش
 است؟ ای حوزه چه در من تخصص به معطوف عالقة .1
 است؟ هایی زمینه چه در پژوهش حوزة در من های توانایی .2

 دیگور،  عبوارت  بوه  و اطرافیوان  توأثیر  تحت و باشد درونی ای عالقه باید محقق عالقه
 شکلی به که شوند می موفق پژوهش در افرادی معموالً باشد. نگرفته شکل «مردم حرف»
 زموان  طوول  در را آن و کننود  موی  فعالیوت  مطالعواتی  های حوزه چند یا یک در «مستمر»

 سریع فصل و حل فکر به نباید پس آید. می دست به زحمت با دینی علوم دهند. می گسترش
  نباشید. شدن دانشمند شبه یک قولی به و مسایل همة

 از: اند عبارت که داد پاسخ ها پرسش ای پاره به باید نیز شناسی موضوع به نیل برای
 دارد؟ وجود موضوعاتی چه من عالقة مورد زمینة در .1

 است؟ شده انجام کارهایی چه کنون تا من انتخابی زمینة در .2

 شود؟ نمی محسوب مکررات تکرار و کاری دوباره تحقیقاتی، چه انجام .3
 است؟ هماهنگی ترین بیش دارای نشده کار های حوزه از یک کدام با من امکانات .4

 عنواوین  هوای  فهرسوت  مطالعوة  و کتابخانوه  به رجوع با باید را ها پرسش این به پاسخ
 و دانشگاهی های رساله و ها نامه پایان آخرین منابع فهرست علمی، مجالت آخرین مقاالت
 پرسوش  چنود  با غالباً نویسنده آورد. دست به آگاه دوستان و اساتید با مشورت و جو و پرس
 تحقیوق » اینکوه  بر مبنی ها آن از بسیاری ادعای که است شده متوجه دانشجویان از ساده
 گسترش است. بوده زمینه این در کافی تحقیق عدم از ناشی «ندارد. مطالعاتی پیشینة من

  است. اسالمی علوم مطالعات روی فرا خطرات ترین بزرگ از مرکب جهل
 است: الزم زیر موارد به توجه یابی موضوع خصوص در

 کرد. عجله نباید موضوع انتخاب در -

 مُود  یوا  و دیگران عالقه نه باشد، محقق خود عالقه اساس بر باید موضوع  انتخاب -
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 آن. نظایر و روز!

 زمینوه  آن در بتوانود  او یعنوی  باشود؛  محقق توانایی اساس بر باید موضوع انتخاب -
  باشد. داشته باشد. او دسترسی و احاطه مورد آن «اصلی مراجع و ابعمن» و کند «فکر»

 ایون  باشود.  محتووا  و عنوان در جدیدی موضوع متضمن باید شده، انتخاب موضوع -
 قالوب  در یوا  انود،  نوداده  انجوام  دیگران تاکنون آنچه یعنی نوآوری در تواند می بودن جدید
  پذیرد. صورت قبلی کارهای تکمیل

 موضووع  انتخواب  مثال، برای باشد. نظر مورد باهدف متناسب باید موضوع انتخاب -
 نشود؛ دانشجویی دوران در شدن جمع قابل که باشد وسیع چنان آن نه باید نامه پایان جهت

  آید. نظر به محدود مقالة یک با متناسب بیشتر که باشد محدود چندان نه و

  شد. علمی تخصصی مباحث وارد خویش علمی توانایی فراخور به باید -

 بور  فرهنگی و فکری جهت از و باشد داشته عملی فایدة جامعه برای باید پژوهش -
 خدموه  و زن نفر چند دارای پادشاه فالن حرمسرای اینکه مثال، برای بگذارد. مثبت اثر آن
 هیچ آن، بعدازظهر یا و است رفته دنیا از شنبه پنج صبح فالنی آنکه یا و است بوده غیره و

 نسل روی فرا اساسی مسایل ویژه )به جامعه فرهنگی و معرفتی متعدد کالتمش به کمکی
  کند. نمی کشور( جوان

 هوای  عرصوه  بوه  ها آن شدن منتهی خوب، علمی های پژوهش های ویژگی از یکی -
 )لوذا  اسوت.  بعودی  پژوهشوگران  جهت سازنده پیشنهادهایی ارائة و پژوهش برای جدیدی

 جست.( یاری نیز قبلی های پژوهش پیشنهادهای از توان می

 و زموانی  هوای  محودودیت  و موادی  مشوکالت  بور  آگواهی  با باید موضوع انتخاب -
  تصرف( و تلخیص با 411 – 411 :2112 )دویدی، پذیرد. صورت محقق روشی های توانایی

 بوه  زموانی  یوابی  موضووع  .شود منتهی پژوهش اصلی های پرسش به باید یابی موضوع

 پرسوش  داشتن باشد. یافته را خود پژوهش اصلی های رسشپ پژوهشگر که رسد می پایان
 فوق پرسش بشناسد. را خود های محدودهو  پژوهش موضوعتا او  شود می موجب مشخص

 کرد. تعریف عملیاتی صورت به پژوهش طرح چارچوب در باید را
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 است. پژوهش نمای قطب پرسش .78
 صوادق  اموام  شوود.  تشوریح  تحقیوق  پرسوش  مفهووم  که است رسیده آن زمان اکنون

 که است قفلی علم» «المسألة مفتاحه و قفل عليه العلم هذا ان» فرمایند: می السالم علیه

 نکورده  طراحوی  بوه درسوتی   را خود علمی پرسش که ای نویسنده «است. پرسش آن کلید
 مسیر هدایت نمای قطب پرسش زیرا رفت، خواهد بیراهه به پژوهش، اثنای در قطعاً  است،

 پژوهش اساس پرسش شود. می آغاز (Question) «پرسش» از پژوهش .است پژوهش
 کسب در خوب آغازی است. آن در پرسشگری نحوة به منوط پژوهشی هر موفقیت و بوده

 بیوان  )ره( جعفری محمدتقی عالمه مرحوم چنانکه و گرفته نشأت خوب پرسشی از معرفت،
 مسوئله  اینکوه  شناخت است. وابج تسهیل عامل ترین اساسی سئوال صحیح طرح» است داشته

 معنای به پژوهش آنکه از پیش (22 :1318 )جعفری، «است. بزرگی کار کجاست ابهام و چیست
 تحقیوق  انجام بدون که گونه همان است. پرسش «خود» یافتن باشد، پرسشی پاسخ یافتن
 میسور  پوژوهش  انجوام  بودون  نیوز  مناسب پرسش یافتن رسید، پرسش پاسخ به توان نمی
 موضووعات  که رسد می اتمام به زمانی یابی موضوع مرحلة شد، بیان چنانکه و بود اهدنخو
 مطالعوة  بوه  بیشتری توجه مستلزم مسئله، این شوند. بیان هایی پرسش قالب در نظر مورد

 پژوهشوی  توان نمی گذشته، از مناسبی تصویر داشتن اختیار در بدون است. تحقیق پیشینة
  کرد. بنا رشته آن در دانش سطح یارتقا به کمک منظور به را

 دیگوری  های پرسش به پاسخ پایة بر ها پرسش از برخی که داشت توجه باید همچنین
 و طباطبوایی  عالموه  مرحووم  دیودگاه  تفواوت  که پرسش این مثال، برای شوند. می مطرح
 پاسوخ  یوافتن  بور  مبتنی چیست؟ قرآن تأویل پیرامون صدر محمدباقر سید اهلل آیت مرحوم

  است: زیر پرسش دو اقلحد
  چیست؟ قرآن تأویل دربارة طباطبایی عالمه دیدگاه .1

  چیست؟ قرآن تأویل دربارة صدر محمدباقر سید اهلل آیت دیدگاه .2
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 پرسش در فكری مشكل وجود ضرورت .79
 مشوکل  خالل از اصالت این شود. می معلوم او های پرسش از پژوهشگر هر کار اصالت

 یوک  تبودیل  در شورط  سوه  حوداقل  وجوود  است. مشاهده قابل او پرسش در مطرح   فکری
 از: اند عبارت گانة سه شروط این .است الزم (Problem) فکری مشکل به پرسش
 نباشد.( عبث آن پیرامون بحث اصوالً )تا باشد. مجهول امری واجد پرسش .1
 شود.( موضوع اصل متوجه ذهن )تا شود. «محدود» و «معین» مجهول این .2

 باشد. اکتشافی( )مطالعات پیشین های پرسش از آگاهی و شناسی عمنب بر مبتنی .3

 ای. مسئله پاسخ به نیل جهت به کوشش از است عبارت تحقیق که شود می تصور غالباً
 پرسوش  بهترین ساخت و یابی مسئله بر مبتنی اول وهلة در پژوهش هر اساس آنکه حال
  است.

 اسوالمی  علووم  دانشوگاه  صصوی تخ مجلوه  از شوماره  مقاالت های پرسش مثال، برای
  هستند: ذیل شرح به (1383 بهار یازدهم، شماره چهارم، سال - حقوق و الهیات )ویژه رضوی

 ای وسویله  یا و است دفاعی وسیله یک معجزه آیا «:دفاعی ضرورتی معجزه» مقاله -
 است؟ تبلیغی

 توسط رآنق تفسیر در امامت «:السالم علیه کاظم امام قرآنی نگرة در امامت» مقاله -
 است؟ شده تبیین چگونه السالم، علیه کاظم موسی امام حضرت

 در قورآن  حقیقت حفظ آیا «:قرآن زبان در اساسی استراتژی گروی، حقیقت» مقاله -
 از بایود  قورآن  حقیقوت  بوه  رسیدن برای یا است؟ تأویل و مجاز به اذعان گونه هر رد گرو
 مند ضابطه صورتی به متن، ظاهر ورتص از خروج بدون توان می آیا شد؟ خارج متن ظاهر
 پذیرفت؟ را تأویل

 خداونود  سووگندهای  کارکردهای و ها هدف «:قرآن در سوگند های حکمت» مقاله -
 اند؟ چیست قرآن در متعال

 خداوند به منحصر متشابهات، تأویل از آگاهی آیا «:علم در راسخان و تأویل» مقاله -
 علوم  در راسخان صورت این در دانند؟ می را تمتشابها تأویل نیز علم در راسخان یا است،
 هستند؟ هایی ویژگی چه دارای و هستند کسانی چه
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 پیودایش  علول  «:آن( عوامول  و علول  )تعوارض،  روایات فهم شناسی آسیب» مقاله -
 اند؟ کدام روایت فهم در تعارض

 در علم از مراد ادله، کدام اساس بر «:فريضة العلم طلب حدیث در پژوهشی» مقاله -

 اسوالمی  اخالق و دین فروع و اصول با مرتبط علوم که علوم مطلق نه علم، طلب یثحد
  است؟

 و گوردد  بوازمی  ای دوره چه به تجوید علم پیدایش «تجوید علم بر درآمدی» مقاله -
 بوده چه آوایی تحقیقات در تجوید دانشمندان روش است؟ بوده چگونه علم این تحول سیر

 است؟

 بوه  ای زاویوه  از یعنی نباشد. معمول باور تکرار و باشد دیدج سخنی دربردارنده پرسش
 ویژگی این کسب الزمة بودند. نشده آن متوجه کنون تا دیگران که شود نگریسته موضوع
 بردن پی و شده انجام علمی کارهای شناخت تعیین جهت به کافی اکتشافی مطالعات انجام

 و ؟خیور  یوا  اسوت  بوده تحقیق پیشینة رایدا ما مسئلة آیا بدانیم اینکه .هاست آن نتایج به
 زیوادی  حدود تا اند پرداخته آن حل به و داده تشخیص را مسئله چگونه قبلی پژوهشگران

 علوم  تولید و آفرینش متوجه باید پرسش کرد. خواهد یاری ما به پرسش خالقانة طرح در
 به شود. ارائه ستا موجود آنچه از فراتر چیزی که پذیرد می صورت زمانی علم تولید باشد.
 اسوت.  جدیودی  حرف متضمن پژوهش نتیجة از بخشی که گفت بتوان حداقل که نحوی
 او از پویش  توا  کوه  اسوت  چیزهایی در فکری اشکاالت دیدن به قادر خوب پرسشگر یک

 از «کجاسوت  در مشوکل » کوه  این شناخت شد. می دانسته اعتنا غیرقابل و بدیهی مسلم،
 )ره( طباطبوایی  عالموه  شوود.  موی  قلمداد بشر علمی تعدادهایاس ترین بنیادی و ترین بزرگ

 دغدغه و توجه فکر، بدون همه که چیزی همان در درست که است ای برجسته پژوهشگر
 در ایشوان  پویای تفکر از نشان تفسیرش مقدمة شناسد. می را مشکل اند، گذشته کنارش از

 بیانوات  کوه  نوینی طریقة» که ندشو می یادآور ایشان چه اگر است. تفسیری روش با برخورد

 کوه  اسوت  ای طریقه ترین قدیمی بلکه نیست، جدید ای طریقه شده، نهاده اساس آن بر کتاب این
 / 1 :1313 )طباطبوایی،  «است. علیهم اهلل سالم تفسیر معلمین طریقة و شده سلوک تفسیر فن در

 حیات دوران در نوین ای مسئله خود تفسیری، غنی میراث بازکاوی و بازشناخت این امّا (21
 است. بوده ایشان
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 اصلی های پرسش با پژوهش عناصر هماهنگی .81
 پاسوخ  بایود  پژوهش گیری نتیجه شود. ساخته اصلی آن پرسش از باید پژوهش عنوان
 داشته محقق های پرسش با معناداری ارتباط باید آن مختلف فصول باشد. آن های پرسش
 نبایود  گواه  هویچ  هسوتند.  پوژوهش  آن نمای قطب پژوهش هر های پرسش بنابراین ؛باشند

 یک قالب در را علمی مسئلة ابتدا باید کرد. آغاز «عنوان» ساخت با را خود تحقیق موضوع
 بودون  ناموه  پایوان  و کتواب  یوا  و مقاله یک برای عنوانی ساخت کرد. بیان پرسش چند یا

 به «کامپنهود وان لوک» و «کیوی ریمون» است. نادرست عملی پژوهش پرسش دانستن
 که است آغازی پرسش این که باشد داشته نظر در باید محقق» که اند داشته بیان درستی

 او راهنمای اکتشافی، های مصاحبه یا و متون خواندن مثال، برای تحقیق، بعدی مراحل در
 بر عالوه کرد. خواهد پیشرفت بهتر تحقیق باشد، تر دقیق راهنما این اندازه هر شد. خواهد
 و هوا  داوری پویش  از گسسوتن  محقوق  کوه  است آغازی پرسش پیراستن و پرداختن با این

 کوه  تحقیوق  های فرضیه که است این ... آخر دلیل باألخره، کند می شروع را ذهنی سوابق
 آغوازی  پرسوش  بوه  پاسوخ  پیشنهادهای صورت به دهد، می تشکیل را آن های پایه ستون
  (31 – 31 :1311 )کیوی، شود. می  ظاهر
 

 مفید و مختصر و روان پرسش: بیانی اسلوب .81
 دشوار هایی واژه استعمال بدون و بیانی اسلوب ترین روان با را خود پرسش باید محقق

  کند. بیان مفید و مختصر امکان حد تا را آن و کند تنظیم فریبنده یا و
 عملی تعریف قابلیت از پرسش در کاررفته به اصطالحات میدانی تحقیقات در همچنین

  باشد. پژوهش نوع با متناسب باید ها پرسش بیانی اسلوب تناسب باشند. برخوردار
 معما چه و (Descriptive) توصیفی چه پژوهش، نوع به باید پرسش، طراحی هنگام در
 و داشته نظری ماهیتی ها پرسش از برخی کرد. توجه (Puzzle Solving Research) گشا

 را خوود  خواص  پرسوش  طراحوی  پژوهشوی  نووع  هور  دارند. بردیکار ماهیتی دیگر برخی
 پژوهشوگر  نظر مد معلولی و علی روابط متضمن پرسش تحلیلی های پژوهش در طلبد. می

  است: چنین آن بیانی اشکال از یکی است.
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 ؟است موجود علی رابطة ---------- و ---------- میان آیا          

 

        ثیرگذارتأ / علت  تأثیرپذیر / معلول

 یا: و

 است؟ بوده تأثیرگذار --------- بر --------- آیا                     

                            

 تأثیرپذیر / معلول       تأثیرگذار / علت

 
 شوود.  می نوشته تأثیرپذیر( یا )و معلول دوم بخش در و تأثیرگذار( یا )و علت اول بخش در

 راحتوی  بوه  «آیوا » پرسش واژة حذف با که است آن پرسشگری شیوة این مزایای از یکی
  شود. می ساخته فرضیه

  است: چنین توصیفی های پژوهش های پرسش از ای شیوه

 چوه  در -)ج(- زمینوة  در--)ب(- دیودگاه  بوا  -)الف(– دیدگاه افتراق و اشتراک وجوه
 مقایسوه  وجه )ج( و 2 ةمقایس طرف )ب( و 1 مقایسة طرف )الف( اینجا در است؟ مسایلی
 دیودگاه  بوا  طباطبایی عالمه دیدگاه افتراق و اشتراک وجوه مثال، برای است. دو آن میان
 مناسب پرسش گونه این است؟ مسایلی چه در «قرآن تأویل» زمینة در صدر محمدباقر سید

 اسوت.  «مقایسه وجه» عالوة به مقایسه طرف دو دربردارندة که است ای مقایسه پژوهشی
 همچنوین  شوود.  مطورح  پرسوش  نبایود  «مقایسوه  وجه» بیان بدون گاه هیچ موارد، این در

 اثری یا اندیشه دو نباید گاه هیچ شوند. طراحی یکدیگر اندازة و حد در باید مقایسه طرفین
 مثوال،  بورای  داد. قرار مقایسه مورد هستند، یکدیگر با متناسبی مقایسة فضای فاقد که را

 مثوال،  )بورای  ضعیف اثری با «نفس تجرد» خصوص در باطباییط عالمه نظرات مقایسة
 و نادرسوت  کوچوک(  شرکت یک با وزارتخانه یک مقایسة )مانند حوزه این در سوم( درجة

 است. غیرعلمی
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 روش اسوت:  چنوین  توصویفی  پژوهشوی  بورای  پرسش بیانی اسلوب از دیگر ای نمونه
 و تحقیق موضوع )الف( اینجا در ؟یستچ -)ب(- زمینة در -)الف(- ...( و گاه نظر / )دیدگاه

 معیوار  زمینة در طباطبایی عالمه دیدگاه که پرسش این مانند ؛است پژوهش محدودة )ب(
 کوه  است امری ماهیت ساختن روشن درصدد پرسش گونه این چیست؟ کریم قرآن ترجمة

 نکوه آ اول شوود:  توجه نکته دو به حداقل آن با رابطه در است. «مجهول» پرسشگر دید از
 شد، بیان تر پیش چنانکه است. واقعی مجهولی دارای پژوهش پرسش که شد مطمئن باید
 تحقیقوات  از مطلووبی  شوناخت  و مقودماتی  مطالعوات  انجوام  گورو  در امور  این زمینه پیش
 محودود  را پرسوش  موورد  مجهول دامنة معقول ای شیوه به باید آنکه دوم است. شده انجام
  کرد.

 دهنود.  موی  قرار مطالعه مورد گزینه دو داخل در را پژوهش موضوع ها پرسش از برخی
 اموری  معجوزه  آیا که کند می مطرح را پرسش این ای مقاله در معرفت اهلل آیت مثال، برای

 توصویفی  پژوهشوی  بوه  متعلق پرسش این (1 :1383 بهار )معرفت، دفاعی؟ یا و است تبلیغی
  است. آن فرضیة نیز و احتمالی پاسخ دربردارندة پرسش حقیقت در و است
 

 ها پرسش طرح در ها محدودیت و امكانات تخصص، به توجه .82
 موالی  و زموانی  تخصصوی،  هوای  توانوایی  اسواس  بور  و بینانه واقع باید ها پرسش طرح
 در محودودی  زموان  کوه  دانشوجویان  بورای  ویوژه  بوه  امور  ایون  شوود.  طراحی پژوهشگر
  است. حیاتی ،اختیاردارند

 حقیقی ظن (ق 428 - 311) سینا ابن است. منطقی مفهوم در «ظن» همان «فرضیه»
 .نباشود  حالوت  آن بوه  توانود  می که داند می چیزی برای حالتی وجود به اعتقاد از عبارت را

 از متشکل که است Hypothesis)) انگلیسی زبان در فرضیه واژة معادل (451 :1383 )صلیبا،
 معنوای  بوه  Thesis و «از تور  عتبوار ا کوم » ،«از کمتور » معنوای  بوه  Hypo است: جزء دو
 داللت یقینی درصد صد امری بر که است «علم» ظن مقابل در است. «نظریه» ،«اصل»

 عالمه مرحوم است. علم به خود ظن تبدیل دنبال به محقق ها پژوهش از بسیاری در دارد.
 نویسند: می )ره( طباطبایی

 کوه  زیرا است، درصد صد به هنرسید و درصد پنجاه از بیش تصدیق معنای به ظن کلمة
 و (311 / 2 :1313 )طباطبوایی،  شوود...  موی  قطع و جزم برسد، صد در صد درجة به اگر
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 یک حتی که طوری به است، درصد صد احتمال معنای به گفتیم که همچنان علم کلمة
 (313 )همان: شود. نمی داده آن خالف احتمال هم درصد

 علوم  بیان کنار در قرآن، مفسران نظیر اسالمی علوم دانشمندان غالب طبیعی، طور به
 به دیگران یا خود و اند کرده مبادرت درصد 51 از بیش امکان با احتماالتی ارائة به خویش
 در «گوروی  فورض » یا و علم جای به ظن دادن قرار امّا اند؛ پرداخته احتماالت آن بررسی
 اسوت  امری شود، می  یقین ارانک و پیوسته دگرگونی به منجر که قرآنی علوم چون علومی

 اهلل آیوت  (111 – 151 :1311 آملوی،  )نوک:  رود. نموی  انتظوار  نظوری  صاحب محقق هیچ از که
 نویسند: می طباطبایی عالمه خویش استاد دیدگاه شرح در آملی جوادی

 مقدمات و شرایط برهان، مبادی به کامل آشنایی علیه( تعالی اهلل )رضوان استاد جناب ششم:
 منزلوه  بوه  را آن و نبود قائل برهان ارج علمی، ای فرضیه برای هرگز لذا و داشت آن
 کورده،  حرکوت  پرگار دیگر پای آن اتکای به که دانست می پرگار ساکن و ایستا پای
 پای نه است پرگار پویای پای آن از دایره ترسیم حقیقت، در کند. می ترسیم را دایره

 پرهیوز  آیوه  تفسویر  در مبرهن غیر ای فرضیه هگون هر به استناد از لذا - 1آن ایستای
 هموواره  و دانسوت  نمی فرضیّه آن صحت سند را صنایع و علوم پیشرفت و فرمود می
 را ثابوت  فرمود: می و داشت نظر در دیگر فرضیّه به را فرضیّه آن تبدل احتمال خطر
 رتفسوی  اسوت  علموی  زودگذر های فرضیه که متغیّر به توان نمی است کریم قرآن که
 ایون  در کوه  رسوید  موی  عقلی تام برهان حدّ به آنکه مگر داد، تطبیق آن بر یا و کرد
 دارا را آیوه  تفسویری  هوای  احتموال  از برخی ترجیح برای بودن قرینه صالحیت حالْ
  2 شد. می

 

 دارند. فرضیه تحقیقات از برخی تنها .83
 یوک  مانند به قتحقی پرسش شود. می آغاز پرسش با پژوهش شد بیان تر پیش چنانکه

 محقوق  است ممکن پرسش طرح از پس دهد. می نشان ما به را کار ادامة جهت نما، قطب
 دهد. قرار تحقیق اولویت در را آن بررسی که باشد اولیه احتمالی دارای مسایل از برخی در
 بور  اشوراف  یکی باشد فرضیه دارای محقق یک شود می موجب که ای اصلی علل زمرة از

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 ی.کا بودن فرضیه علمآفرینی برهان است نه محور ات . وجه شبه در این تشبیه، نقش1

اسوراء بوه    ، از سوایت 311جوادی آملی، ص  اهلل تیآ. به نقل از تفسیر موضوعی قرآن در قرآن حضرت 2

 esraco.netنشانی: 



 030تعاریفوفرضیه،پرسشموضوع،انتخاب

 متعوارض  رویکردهوای  شوناخت  دیگری و نیقی به قریب حدسی داشتن و موضوع پیشینه
 همچنین است. احتمالی رقیب های فرضیه بر اشراف نتیجه در و بحث مورد موضوع دربارة
 زمان به مقید را شان نظریه قوانین که هنگامی هستند،  نظریه یک آزمون پی در که کسانی

 نیواز  پویش  بنوابراین  ؛اند کرده فرضیه به مبدل را ها آن واقع در کنند، می موضوع و مکان و
 زوایوای  )از چندبعودی  نگواهی  داشوتن  و شناسوی  منبع بر تسلط خوب، سازی فرضیه اصلی

 قورار  بررسوی  موورد  را زیر پرسش فرضیه، بهتر شناخت جهت به است. مسئله به مختلف(
 پرسش: این در «دفاعی؟ یا و است تبلیغی امری معجزه آیا» دهیم: می

  است. معجزه کاربرد ماهیت بیان درصدد محقق .1

 از یکی در «علم» که داند می اجماالً محقق است. احتمالی گزینة دو دارای پرسش .2
  دارد. قرار گزینه دو این

 پرسوش  ایون  در محقوق  روی فورا  هوای  گزینوه  ترین مهم عنوان به گزینه، دو این .3
  اند. شده مطرح

 آنکه یا و نبوده گزینه دو این از یک هیچ اصلی، پاسخ که است ممکن آنکه ضمن .4
  باشد. دو هر از تعدیلی و ترکیب

  است. علم به احتمال حالت تبدیل منظور به تحقیق انجام .5

 نوزد  در بیشوتری  صوحت  احتموال  از که گزینه دو این از یک هر وضعیت، این در .1
 امّوا  نیسوت؛  علم حکم واجد تحقیق پایان تا که شود می نامیده فرضیه برخوردارند، محقق
  شود. پذیرفته علم عنوان به که است ممکن تحقیق، از پس

 و شود می داده آن صحت احتمال که است تحقیق پرسش به موقتی پاسخ فرضیه پس
  ندارد. علمی استناد ارزش است، نگرفته قرار بررسی مورد معتبر روش با که زمانی تا

  نیستند: فرضیه طراحی نیازمند که مواردی از برخی

 از پویش  توا  فرضیه بیان به قادر پژوهشگر که ای مقایسه های پژوهش از تهدس آن -
 از پژوهشوگر  اولیوة  هوای  آگواهی  سوطح  دیگر، عبارت به نباشد. مقایسه یا و مطالعه انجام

 تور  پویش  چنانکه - حالت این در گرداند. نمی پرسش به دادن پاسخ به قادر را وی موضوع
 اسوت،  موجوود  آن در پرسوش  پاسوخ  که را قیقید محدودة فرضیه جای به - کردیم بیان

 نیست. پرسش نبود معنای به پژوهش در فرضیه نبود که شود توجه کنیم. می مشخص
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 و تصوحیح » ماننود:  هسوتند:  خطی های کتاب تصحیح به مربوط که هایی پژوهش -
 تهران( دانشگاه در ای رساله) «اسفراینی عبداهلل ابو اثر المنسوخ و الناسخ در تحقیق

 طورح  بوه  نیوازی  هسوتند،  تحقیوق  و ترجموه  صورت به که هایی پژوهش از خیبر -

 اهلل هبة بن سعید ابوالحسن اثر «الجرائح و الخرائج» تحقیق و ترجمه» مانند ندارند؛ فرضیه

 (تهران دانشگاه در ای )رساله راوندی الدین قطب به مشهور

 دقیووق شووریحت نیازمنوود اول درجووة در هووا المعووارف دائوورة و هووا فرهنووگ نگووارش -
 ای، نظریه دادن برتری یا اثبات آن نویسندگان هدف که صورتی در است. آن شناسی روش
  نیست. فرضیه نیازمند نباشد، زبانشناسی در مثال، برای
 

  است. پرسش به علمی پاسخی فرضیه .84
  از: اند عبارت خوب فرضیة یک نامید. فرضیه توان نمی را ای جمله هر
 و پرسوش  این مثال، برای است. تحقیق پرسش متناسب و صریح خپاس باید فرضیه .1
 بگیرید: نظر در را ارشد( کارشناسی مقطع در ای نامه پایان از )انتخاب پاسخ

 بیوان  بوه  هودایت  کتواب  عنوان به قرآن (:)پاسخ است؟ کدام قرآن دیدگاه از جهاد انواع
 است. پرداخته اجتماعی و فردی ابعاد در جنگ های ریشه

 دیودگاه  از جهاد انواع» آن در آیا ماست؟ پرسش مجهول کنندة طرف بر پاسخ این آیا
 پرسوش  بوا  فوق پاسخ تنها نه که کنیم می مشاهده ؟است شده شمرده یک به یک «قرآن
 شوده  ترجمه «جنگ» غیرتخصصی واژة به «جهاد» واژة آن در بلکه ندارد، نسبتی محقق
 محقوق  «کوردن  صحبت دری هر از» به منجر پژوهش در رویه وحدت رعایت عدم است.
 شود؟ می  دینی معارف گسترش به منجر ها پرسش به دادن پاسخ گونه این آیا شود. می

 یوک  فرضویه  شود. بیان مثبت صورت به و خبری جملة یک صورت به فرضیه باید .2
 «دار جهوت » بایود  اصولی  فرضیة نیست. تعجبی یا پرسشی جملة یک یا مصدری، عبارت

Directional کنوار  در را حق اثبات همواره باید محقق شود. طراحی مثبت اسلوب در و 
 دهد. قرار خود کار مرکزیت در باطل، و نادرست امور نفی
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 برابور  در منفوی  فرضویة  شوود.  نموی  بیوان  منفی صورت به را خود «اصلی» فرضیة لذا
  ،1مثال برای شود می  طراحی اصلی فرضیة

 اسوالمی  قضوات  قضاوت در نظر اختالف و فقهی ذمأخ از برداری بهره نحوة میان -
 است. موجود علی رابطة

 است. بوده تأثیرگذار نحو علم مطالعات تطور بر قرآن قرائات -

 مطالعوه  )ایون  اسوت.  موجوود  علی رابطة اسالمی فقه در حدود اسقاط و توبه میان -
 پذیرد.( صورت اسالمی مختلف مذاهب در ای مقایسه صورت به تواند می

 چوه  هور  یوا  و --------- پوس  ------- اگر شرطی: اسلوب در تواند می فرضیه
 محدودشوده(  علموی  قوانون  قالوب  )در آن نظوایر  و کمتر / بیشتر پس --- کمتر / بیشتر

 میوزان  همان به یابد، افزایش ای جامعه اعتقادی وحدت چه هر مثال، برای شود. استعمال
  شد. خواهد افزوده جامعه آن اجتماعی انسجام بر

  نیستند: فرضیه ها نمونه این اما
 نهی و معروف به امر بر تاکید میزان» ؛«قرآن تفسیر در اختالف پیدایش علل بررسی»

 هجری سوم قرن در ترجمه نهضت» ؛«است! وسیع اندازه چه تا اسالمی متون در منکر از
 سویال  و عصوری  اموری  دینوی  فهوم  آیا» ؛«است! داشته کالم علم رشد بر یتأثیر عجب
  «است؟
 طووالنی  عبوارات  بوردن  کار به از باید شود. ادا فهم قابل و ساده شفاف، باید فرضیه .3
 و واژگوان  از فرضویه  بنودی  جمله در شود. خودداری فرضیه طراحی در پهلو دو و الزم غیر

 ها آن نظایر و «که... است خوب» ،«شاید» ،«است.... بدتر» ،«است... بهتر» چون عباراتی
  است: نادرست نامه( پایان یک از نقل )به زیر فرضیة مثال، برای ود.نش استفاده

 بوا  و هستیم پسر و دختر بین گوناگونی روابط ایجاد از ناگزیر جامعه در اینکه به توجه با
 بوه  باید خانواده و جامعه است، آمده وجود به روابط آزادی بر مبنی که مسائلی به عنایت
 جسومی  و روحوی  خصوصیات و مخالف جنس خصوص در را کافی های آموزش جوانان

 بهترین مقابل، فرد شخصیت به گذاشتن احترام با و کامل آگاهی با جوان تا بدهند ها آن
 بوروز  شواهد  توا  باشوند  داشوته  را اسوت  محترمانوه  و آگاهانوه  رابطوة  هموان  کوه  رابطه

  نباشیم. اجتماعی های ناهنجاری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 های این کتاب جنبة آموزشی دارد.  که مثالتوجه شود  .1
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 روان تخصصوی،  اصوطالحات  بور  نویسنده زتمرک و دقت عدم فوق، متن بودن طوالنی به
 بررسوی  موورد  معینی مکان و زمان در تواند می فرضیه این امّا شود. توجه جمالت. نبودن
 گیرد: قرار

 میوزان  هموان  به پس شود، «درونی» فرزندان در خانواده طریق از دینی معارف چه هر
 یافت. هدخوا گسترش دینی معیارهای پایة بر جامعه های انسان میان روابط

 از قورآن  عنوان: )با دانشگاهی رسالة یک از عیناً که زیر نادرست فرضیه این به اکنون
 کنید: توجه شود، می نقل البالغه( نهج دیدگاه

 راسوتین  دعووت  بوه  و یگانه خدای به که بود فردی نخستین السالم( )علیه علی حضرت
 ناب اعتقاد این و خالصانه و ناب معاد و نبوت و توحید به او استفادة و گفت لبیک پیامبر

 البالغه نهج در صد در صد احتمال با پس است. شده متجلی حضرت آن گفتار و رفتار در
  باشد. داشته وجود دین اساسی اصول پیرامون امام از سخنانی باید

 بور  نویسنده دقت عدم فوق، متن بودن طوالنی شود: توجه زیر موارد به فرضیه این در
 گوویی  کلوی  پوژوهش،  «عنووان » بوا  فرضیه تناسب عدم تخصصی، طالحاتاص بر تمرکز

 نویسونده  فرضیة آیا است.( رفته میان به سخن دین اصول دربارة البالغه نهج )در نویسنده
 درصدد نویسنده آیا است؟ البالغه نهج الهی معارف کران بی دریای از جدیدی نکتة متضمن

  است؟ جامعه در معرفتی و فرهنگی مشکلی حل

 موکوول  خواننوده  بوه  را فرضویه  استنباط که واژگانی استعمال از باید فرضیه ساخت در
 «غیوره  و» واژة یوا  و )...( عالموت  از فرضویه  داخول  در گواه  هیچ و کرد خودداری کند، می

  کند. تفسیر را فرضیه خود سلیقة بهممکن است  خواننده کار این با زیرا نشود؛ استفاده
 اسوتفاده  «هدفمند» و «دقیق» شکلی به علمی اصطالحات زا خوب فرضیة یک در .4
  شود. می

 نکنیود.  فرضویه  در اصولی  اصوطالحات  جایگزین را غیرتخصصی اصطالحات گاه هیچ
 تطبیقوی  تحلیول » اسوت:  بووده  چنین پژوهشی مراکز از یکی های پژوهش از یکی عنوان
 فضوای  ترسویم  در هاشتبا از نظر صرف «غرب و )ع( علی حضرت دیدگاه از عدالت تئوری
 هماننود  - السوالم(  )علیه معصوم کالم بر «تئوری» واژة اطالق پژوهش این در ای مقایسه
 در محبوت » پژوهشوی  هوای  رسواله  از یکوی  فرضیة نیست. صحیح - فرضیه واژة اطالق
 اسوت  محبوت  انگیز شگفت نیروی رسد می نظر به» بود: شده طراحی شیوه این به «قرآن
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 واژة از استفاده فرضیه این در «رساند. می الهی قرب واالی درجات و لکما به را انسان که
 نیست. «رسد می نظر به» بیان به نیازی همچنین است. مورد بی «انگیز شگفت»

 معتبوری  روش بوا  را فرضیه بتوان باید و باشد داشته مشخصی محدودة باید فرضیه .5
  داد. قرار بررسی مورد
 محقوق  توانایی حد در باید فرضیة شود. تفریط و افراط دنبای فرضیه محدودة تعیین در
 (... و تجربی تاریخی، )فقهی، آن استنباط شیوة تناسب به خود فرضیة تنظیم در نیز باشد.
  کنید. توجه
  است. نظر مد معلولی و علی روابط متضمن تحلیلی های پژوهش در فرضیه .1

 بوه  یابود  افوزایش  انسان در «راییگ تجمل» روحیة چه )هر که فرضیه این مثال، برای
 گرایوی  تجمول  کوه  کنود  موی  بیان شود.( می کاسته جامعه آن در دینی ایمان نسبت همان

 بور  «وقوف » )سونت  کوه  فرضیه این در یا و ؛است )تأثیرپذیر( دینی ایمان بر «تأثیرگذار»
 و تأثیرگوذار  «وقوف » سونت  است.( بوده تأثیرگذار صفویه عصر در شیعی معارف گسترش

 است. تأثیرپذیر «شیعی معارف گسترش»

  داد. پیوند ها فرضیه دیگر به مکمل متغیرهای بر بنا را فرضیه باید لزوم( صورت )در .1

 است شده استفاده ها متغیر از کافی اندازة به آیا که داشت توجه باید فرضیه طراحی در
 و متغیرها دیگر دیدن به قادر که کرد بزرگ چنان را متغیر یک نباید گاه هیچ نباید خیر؟ یا

  نشد. مسئله های جنبه

 فرضویه  یوک  قالوب  در را متغیرها از ای مجموعه توان می سازی فرضیه از شیوه این در
 با متغیر هر ازای به حالت این در کرد. بیان فرضیه چند شیوة به را آن اینکه یا و کرد بیان
  شود: توجه آموزشی( ال)مث فرضیه این به مثال، برای داریم. سروکار فرضیه یک

 از: است عبارت 11 قرن در آفریقا شمال در شناسی شرق رواج سیاسی علل

 اروپایی فرهنگ از متأثر حکمرانانی رسیدن فرمانروایی به
 اسالمی جوامع در اروپایی و مسیحی فرهنگ اشاعة و دینی تبلیغ
  عثمانی خالفت ضعف
 فرانسه توسط به الجزایر اشغال
 مصر به ناپلئون حملة
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 پژوهش نوع با ها فرضیه تناسب .85
 تحقیوق  اقتضوای  بوه  بسوته  کوه  است موجود مختلفی های روش فرضیه طراحی برای
 سواخت  در مهوارت  ایجواد  در مناسوب  هوای  شویوه  از یکی شود. می استفاده آن از خویش
 شویوة  استدالل، نحوة شناخت باهدف دینی، برجستة های کتاب «آگاهانه» مطالعة فرضیه،

  است. نویسنده نظر مد معلولی و علی روابط و علمی موضوعات بندی قهطب
 هور  قبوال  در کنیود  سعی نباشد. شما پاسخ آخرین تحقیق پرسش به شما پاسخ اولین
 نهایوت  در شوما  فرضویة  کوه  اسوت  ممکن کنید. ارائه منطقی پاسخ چندین علمی پرسش
 مختلوف  مسوایل  قبوال  در توا  شوود  کوشش باشد. شما اولیة فرضیات مجموعة از ترکیبی
 شود. کسب باالیی نظر وسعت

 از: اند عبارت فرضیه بیانی شیوة چند
 / )معلوول --- گیوری  شوکل  در / ایجاد در / تکوین در ----تأثیرگذار( / )علت----
 است. اثرگذار -----تأثیرپذیر(
 حکوم  تبودیل  بوه  منجور  دینی نصوص تفسیر در هرمنوتیک روش کارگیری )به مانند:
 بیمواران  درد کاهش بر کریم قرآن آیات )خواندن یا و شود.( می  شناسی شرایط به شناسی
 است.( اثرگذار

 / )معلووول----- و ----تأثیرگووذار( / )علووت - میووان اسووت: چنووین دیگوور شوویوة
 شویوة  و نحوو  علم دانشمندان اعتقادی مذهب میان) مانند ؛است موجود رابطه -تأثیرپذیر(
 متغیرهوا  میان موجود روابط فرضیاتی چنین در (است. موجود رابطه ایشان نحوی استدالل
  باشد. متقابل است ممکن

  فرضیه بیان دیگر شیوة

 در --مقایسوه(  دوم )طرف– و - مقایسه( اول )طرف– میان اختالف / اشتراک وجوه

 زهانودا  بوه  )مووارد  .... .3 ... .2 .... .1 از.: است عبارت مقایسه( )وجه– دیدگاه( از )یا زمینة
 شوند.( بیان کافی

 صورت مقایسه تا زیرا هستند. کاملی فرضیة بیان فاقد ای مقایسه مطالعات معموالً البته
 تنهوا  بنابراین ؛شد نخواهند آشکار مقایسه طرفین میان تضاد و تشابه مختلف وجوه نگیرد،
 موضووع  در مناسوبی  قبلوی  مطالعات که هستند موارد این در فرضیه طرح به قادر کسانی
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 و سونجیده  واژگوانی  در فرضویه  نیواز  موورد  مووارد  کافی بیان صورت، این در باشند. بوده
  شود. می  محسوب پژوهش قوت نقطة متناسب
 تعیین به فرضیه، جای به باید نیست، اولیه احتمال بیان به قادر محقق که وضعیتی در
 و مقایسوه  طورفین  بخش سه شامل سئواالت نوع این در که پرسش پاسخ محدودة دقیق
 مسوئله  حدود تعیین به فرضیه بیان جای به حالت، این در پس بپردازد. است، مقایسه وجه
 پردازیم. می نظر مورد موضوع ابعاد و زمان مکان، مانند

 بایود  آن اثبوات  صحت جهت که است علمی قانون از استفاده فرضیه طرح دیگر شیوة
 زموانی  دوره در مدرسه یا و شهر کی به محدود مثال، برای) کرد. مشخص را آن محدوده
  مشخص(
 شود می  کمتر( )/ بیشتر -------- پس شود، کمتر( )/ بیشتر -------- چه هر
 از میوزان  هموان  بوه  پس شود، بیشتر جامعه یک در «گرایی تجمل روحیة» چه )هر مانند:

  شود.( می کاسته جامعه اعضای «معنوی رفتارهای»
 خوویش  فرضیة اثبات صحت جهت و میدار کار و سر «علمی قانون» با اسلوب این در
 خوود  نظور  مود  مکوان  بوه  بایود  جامعه یک جای به لذا هستیم. آن ساختن محدود نیازمند
 پیشوین  هوای  اموت  از یکی شامل قرآنی قصص به توجه با تواند می مکان این .کنیم اشاره
 رفتوار  از خود مراد باید همچنین شود. انتخاب تهران شهر عملی بررسی یک در یا و باشد

 کرد. بازگو آن برای کافی های مثال همراه به دقیق تعریف با را معنوی
 است: صورت این به دیگر شیوة

 است. ------ ب ---- صورت به ------- الف ---

 ورود بدون مسئله توصیف به که است توصیفی فرضیة یک شکل ترین ساده شیوه این
 نوع این از خود پرسش نوع بر بنا پژوهشگر دارد. اختصاص آن گیری شکل علل تشریح به

 .1 است: اساسی رکن پنج دارای تشیع دید از )اسالم مثال، برای کند. می استفاده فرضیات
 ثانویه( احکام .5 اولیه احکام .4 موضوعات .3 اخالقیات .2 عقاید اصول
 زیور  تصوور  به که ؛دارد اختصاص موضوع گیری شکل علل تحلیل به دیگر شیوة اما
 است:

  از: است عبارت ----------- علل
1. -------  
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2. ----------  
 شوند.( آورده کافی تعداد به ها )متغیر --------- .3

  مثال:
 از: است عبارت ایران در انسانی علوم های رشته در «علم تولید عدم» علل

 ،بومی پیوستة فکری سنت از میان رفتن .1
 ،واقعی جامعهمبتنی بر نیاز  موضوع طرح عدم .2
 فرهنوگ  و تواریخ  بور  غرب شرایط تعمیمنگاه غربی به جامعه ایران،  .3

 ،ها پردازی نظریه در ایران
 ،مطلوب شناسایی روش از استفاده عدم .4
 .گروهی کار به اعتقاد نبود .5

 

 «.رقیب فرضیة» یا اصلی فرضیة یا .86
 به اول رضیةف مقابل در منطقی نظر از که است مسئله از دیگری توضیح رقیب فرضیة

 بیوان  چنوین  را رقیوب  فرضیة با اصلی فرضیة نسبت توان می دیگر، عبارت به رود. می کار
 .رقیب فرضیة یا و اصلی فرضیة یا کرد:

 بوا  حتوی  یوا  و شوود  «اصالح» یا و «رد» ،پژوهش اتمام با اصلی فرضیة است ممکن
 فرضیة به نسبت ایدنب گاه هیچ شود. حاصل سومی وجه آن از و شود «ادغام» رقیب فرضیة
 روش با که مادامی ها فرضیه شد گفته چنانکه و داد نشان مورد بی تعصب خویش پژوهش
  نیستند. «علم» نگیرند، قرار بررسی مورد علمی صحیح
 به یکی انتخاب علت امّا هستند؛ علم غیر و ظن رقیب، فرضیة هم و اصلی فرضیة هم
 سووی  از آن دانسوتن  علوم  بوه  نزدیک و کردن تلقی جدی اساس بر اصلی فرضیة عنوان
 را خوود  رقیوب  فرضویة  تووان  موی  اصلی فرضیة معکوس بیان با که چند هر است. محقق
 کوه  مقابلی های دیدگاه از و زنده موضوعات از رقیب فرضیة که شود می توصیه امّا ساخت،

 بوودن  صوامت  دیدگاه مانند شود؛ انتخاب است، موجود فرهنگی و دینی مباحث عرصة در
  آن. بودن ناطق مقابل در قرآن
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  پژوهش واژگان کردن االذهانی بین ضرورت .87
 «تحدیود » واژة متورادف  و )عورف(  ریشوة  از عربوی  ای واژه (definition) تعریف واژة
 تشخیص، تصریح، توضیح، شرح، آگاهی، کردن، معرفی شناساندن، معانی به لغت در است.
 خبر بی و ناآگاهی آن معانی از که دارد قرار «تنکیر» ابلمق در واژه این است. آمده ... تبیین
  است. چیزی از بودن
 مانند: واژگان این از برخی شوند. می بیان مختلفی واژگان پژوهش فرضیة و پرسش در

 موا  عبوارات  و جموالت  غیرتخصصی واژگان زمرة از آن نظایر و «و» ،«هست» ،«است»
 از دیگر ای دسته امّا دارند؛ عهده بر را بیانی حاالت دیگر برقراری و اسناد ربط، نقش و بوده

 علوم  اساسوی  اصوطالحات  شامل تحقیق( فرضیة و پرسش در ویژه )به ما جمالت واژگان
 معنوای  توا  و بوده پژوهش نظر مد اصلی مفاهیم متضمن که کلماتی شوند. می بحث مورد
  داشت. هدنخوا پیشرفتی وی پژوهش نشود دانسته پژوهشگر برای واژگان این

 واژگان مفهومی فضای کردن روشن است: عبارت تحقیق روش اصطالح در «تعریف»
 است آن فرض )پیش پژوهش. مخاطبان میان آن کردن ذهنی بین جهت به پژوهش اصلی
 است.( باخبر خود تحقیق واژگان تعریف از محقق خود که

 منتقول  خواننوده  بوه  را آن مطالوب  توان نمی تحقیق واژگان کردن االذهانی بین بدون
 مثوال،  بورای  .اسوت  تخصصوی  واژگوانی  یمفهوم یفضا تعریف گروه در علم انتقال کرد.

 ایون  اسوت.  اصوول  علم در اجماع اقسام حجیت زمینة در پژوهشی انجام درصدد شخصی
 تعریفوی  ارائوة  باید کار اولین است. کاررفته به مختلف های شیوه به اصول علم در اصطالح

 تووان  نموی  نشود، معلوم واژه دو این تعریف تا باشد. حجیت( نیز )و «جماعا» واژة از دقیق
  شد ها آن دربارة پژوهش وارد

 

 با دیگران  وگو گفتتوافق در تعاریف، شرط  .88
نیازمند توجه به تعاریف مشترک هسوتیم؛ یعنوی قودر مشوترک      ها پژوهشدر برخی از 

گوهای بین ادیان و یا موذاهب   و در گفتشود. برای مثال  مفاهیم واژگان در نظر گرفته می
 شود تا تعاریفی که مورد قبول همگان است، ارائه شوند.  اسالمی، ابتدا کوشش می

 شود.  های مشترک مفاهیم واژگانی بیشتر باشد، امکان وفاق بیشتر می هرچه معرف
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  باشند. معتبر مراجع باید لغوی تعاریف مآخذ .89
 تورین  کوتواه  در آنکوه  اول اسوت.  زیر های مشخص دارای علمی های پژوهش تعاریف

 از عواری  و هسوتند  محقوق  مختوار  تعریوف  بور  متمرکوز  همچنوین  اند. شده تنظیم عبارات
 زاویوة  از تنهوا  خویش پژوهش ماهیت به توجه با آنکه دوم هستند. هدف بی های قول نقل

  پردازند. می واژگان تعریف به مربوطه تخصص
 عنوان و فرضیه پرسش، در موجود اصطالحات دانشگاهی های رساله و ها نامه پایان در
  هستند. پژوهش نیازمند

  شود: استفاده روش این از پژوهش، واژگان تعریف در کلی طور به

 در شوود.  آورده الفبا( ترتیب )به فهرست یک در را خود تحقیق اصلی اصطالحات -
 شود. افزوده ها آن تعداد بر است ممکن پژوهش، اثنای

 روش و منوابع  از اسوتفاده  با را، ها آن اصطالحی معنای سپس و لغوی معنای اابتد -
  شود. استخراج متناسب،

 هوم  بوه  هوای  قوول  نقل از ای مجموعه به را تعاریف بخش نباید شد، گفته چنانکه -
  کرد. مبدل چسبیده

 د نبایود  بحوث  حواشوی  است. مربوط پژوهش به که پرداخت باید مواردی به تنها -
 کند. اشغال را صلیا متن جای

  شود. بیان مثال دو حداقل همراه به منتخب تعریف خاتمه در و -

 مورد عربی واژگان لغوی بررسی جهت به دینی تحقیقات مناسب های فرهنگ از برخی
  از: اند عبارت نظر

 مکرم ابن اثر العرب لسان (ق 313) حماد بن اسماعیل نصر ابی جوهری اثر الصحاح -
 (ق 111) االفریقی منظور بن

 مرتضوی  کوه  (ق 811) یعقووب  محمد مجدالدین یروزآبادیف اثر المحیط القاموس -
  است. کرده شرح جزء ده در را آن العروس تاج کتاب در زبیدی

  الکشاف صاحب (ق 538 - 411) زمخشری اثر البالغة اساس -
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 اندلسوی  شوناس  زبوان  و نحووی  اسماعیل بن علی الحسن ابی شیخ اثر المخصص -

  (ق 158) دهيس ابن به معروف

  (ق 315ی متوف) فارس ابن اثر اللغة مقاييس معجم -

 (ق 111 حدود متوفی) فراهیدی احمد بن خلیل اثر العین -

  اصفهانی راغب اثر المفردات -

 (11 – 18 ،2113 الطویل: )نک: االزهری اثر التهذیب -

 )ره( مصطفوی عالمه مرحوم القرآن کلمات فی التحقیق کتاب جدید آثار از و -
  گویند: می )ره( شعرانی اهلل آیت مرحوم توصیف در آملی زاده حسن عالمه استاد
 در المنجود  حتوی  کرد، نمی دراز کتابی هر به دست که بود این ایشان دیگر خصایص از

 دانشوجوهای  بورای  را منجود  کتاب این فرمود: صریحاً خودش و نبود هایش کتاب میان
 اساسوی  علموی  های کتاب به برد می دست مال نی.روحا عالم برای نه اند، نوشته مدارس
 نوه  است، کتاب که ها کتاب جور این به صحاح، و العروس تاج درید، ابن جمهره به لغت،
  1اند. نوشته مدرسه های بچه برای که منجدی به

 تعواریف  در شووند.  آورده یکودیگر  مکمول  ای گونوه  به باید اصطالحی و لغوی تعاریف
 در شوود.  مراجعوه  غیرتخصصی های فرهنگ به نباید گاه هیچ ودخ پژوهش اساسی واژگان

 دیگور  )و اصوفهانی  راغوب  «مفوردات » چوون  آثواری  از اسوتفاده  جای به قرآنی مطالعات
 همواره بنابراین رفت. نباید مسعود جبران «الرائد» سرا  به قرآنی( تخصصی های فرهنگ
 کرد. رعایت باید را انسانی علوم های فرهنگ تخصصی جنبة
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 این به هستند. اجتماعی علوم حوزة در کاربردی های پژوهش مناسب تعاریف از برخی
 «ثروتمند» واژة تعریف مثال، برای شود. می گفته operational اجرایی تعاریف تعاریف،

 ولوی  مورتبط  هوم  بوه  مقولة دو ما جامعة در ثروتمند شخص عملی دادن نشان با لغت در
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

های اساسی و رعایوت اسوتفاده از    در واقع آن مرحوم درصدد ترغیب شاگردان خود به استفاده از کتاب .1

با عنوان: شویخ  ). 1، ص 23415. شماره 1384/  8/ 2منابع درجه اول بوده است. نک: روزنامه اطالعات: 

 شعرانی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.(  اهلل تیآمرحوم  بهایی روزگار. به مناسبت بزرگداشت
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 دهخودا  لغتنامه نظیر هایی فرهنگ در قراردادی تعاریف با لغت فرهنگ در هستند. متفاوت
 دقیوق  طوور  بوه  کوه  هستیم هایی معرف یافتن نیازمند عملی تعاریف در امّا داریم؛ سروکار
 عرف زا متفاوت تواند می که حکومت رسمی نظر )یا جامعه آن مردم نظر از که دهد نشان
 لوذا  دهود.  موی  قرار ثروتمند افراد زمرة در را فرد مادیات، از سقفی چه داشتن باشد( جامعه
 موارد از بسیاری در که هستیم. جامعه سطح در پژوهش نیازمند عملی تعاریف انجام برای
 موالک  ثروت، ای جامعه در اگر زیرا است. همراه بسیاری مشکالت با شده بیان مثال مانند
 جیوب  عوالی،  پز» رقابت وارد افراد صورت آن در شود، اجتماعی مثبت های یسهمقا اصلی
  شود. حاکم زننده گول وضعیتی تا شود می موجب ثروت، نمایش نتیجه در شوند. می «خالی

 آن موادی  ارزش و منوزل  نووع  از: انود  عبارت ثروت عملی تعریف های معرف از برخی
 شخصی ماشین ؛ها آن مادی ارزش و یورآالتز و لباس ؛ها آن مادی ارزش و منزل وسایل

 تعریوف  نهایوت  که آنجا از و شوند می تحول دچار زمان گذشت با معیارها این آن. نظایر و
 بوا  مناسوب  کمیت به آن تبدیل نیازمند است، مشخص و کمی مقادیر به آن تبدیل عملی
 مُودلی  چه اهیانه،م درآمد میزان چه مثال، برای هستیم. مطالعه مورد جامعة مکان و زمان
 زمورة  در را شوخص  ساختمانی مصالح و مساحت چه با کجا، در منزلی، چه اتومبیل، برای

 بعد( به 131 :1318 ،رفیع پور )نک: دهد؟ می قرار ثروتمندان
 سینما آیینة در ها ارزش تغییر» عنوان با پژوهشی در پور رفیع فرامرز دکتر مثال، برای

  نویسد: می ارزش مفهومی فضای تنساخ مشخص جهت به «مطبوعات و
 از: بودند عبارت بررسی مورد های ارزش ترین مهم بررسی: مورد های ارزش
 مثبت، ارزش یک به آن تبدیل و ثروت به بخشیدن مشروعیت میزان --
 آن، کاهش یا اجتماعی های نابرابری به دادن مشروعیت و تأیید میزان --
  آن، کاهش یا سودجویی و گرایی مادی ارزش گستردن میزان --
 آن، کاهش یا گرایی مصرف روحیة و ارزش گسترش میزان --
 مذهبی. های ارزش تضعیف یا و تقویت میزان --
 ثوروت،  ارزش انتقوال  یعنوی  چهوارم،  توا  اول نووع  هوای  ارزش انتقال میزان بررسی منظور به

 ند:شد گرفته نظر در زیر های معرف گرایی، مصرف و گرایی مادی نابرابری،
 آن، مادی ارزش و منزل نوع --
 ،ها آن مادی ارزش و منزل وسایل --
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 .ها آن مادی ارزش و ها هنرپیشه زیورآالت و لباس
 ریوش(  و حجواب  )نظیور  موذهبی  نمادهوای  از موذهبی  های ارزش انتقال میزان بررسی برای
 ،هوا  آن مادی رزشا و استفاده مورد نقلیة وسایل همچون نیز دیگری های معرف البته شد. استفاده
 انتقوال  میوزان  شوده(،  گرفته کار به الفاظ جمله )از مذهبی های عمل و رفتارها ها، هنرپیشه آرایش
 بررسوی  ملوی  هویت یا غربی مرجع گروه به مربوط های ارزش انتقال میزان و انقالبی های ارزش
 ها فیلم مقایسة برای که اآنج از امّا است مفید فیلم هر برای انفرادی طور به ها آن نتایج که شدند

 همکاران »... (1 :1318 ب ،رفیع پور) ...« شد. پوشی چشم ها آن نتایج از نبودند، مناسب یکدیگر، با
 هوای  فروشوگاه  بوه  مجموعوه،  یوا  فویلم  هر در وسایل و اشیاء استخراج از پس محقق دستیاران و

 بسویار  تعدادشوان  و متنووع  اربسی فیلم هر در که را وسایل تک تک قیمت و کرده مراجعه مختلف
 وسوایل  از برخوی  توانسوتند  نمی فروشندگان چه گر اند، پرسیده فروشگاه چندین از است، بوده زیاد

 و بووده  تغییور  حال در سرعت به ها قیمت چون که این دیگر کنند. ارزیابی را ارزش کم و قدیمی
 به همچنین و نظر مورد سال هب نسبت ها قیمت تر، ثابت مقیاس به یافتن دست منظور به هستند،
 (12 )همان: ... است. شده تبدیل و استخراج زمان آن دالر قیمت
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 از را محقوق  مورتبط  غیور  علموی  های رشته منظر از تحقیق واژگان از هدف بی تعریف

 را دیگور  هوای  زبوان  در تفکور  مورد واژگان های معادل باید کند. می دور خود اصلی هدف
 هستیم تمدنی و ملت به متعلق ما کنیم. خود اصلی زبان را بیگانه واژگان نباید امّا دانست؛

 فورد  یک چرا است. برخوردار تاریخ، فلسفه، و حکمت ادبیات، در محکمی های سنت از که
 یوا  «جورا م» واژة جوای  بوه  یا و Phase «فاز» واژة از «مرحله» واژة جای به دانشگاهی

 اسوتعماالت  ایون  غالوب  البتوه  ؟کند می استفاده Canal «کانال» واژه از ...« عبور مسیر»
 زمینوة  در فرهنوگ  اهول  مند نظام همکاری عدم از ناشی زیادی حد تا احتماالً )و ناآگاهانه
  هستند. بیگانه( واژگان یابی معادل
 جوای  بوه  نبورد  از ادهاستف مانند غیرتخصصی اصطالحات از نباید علمی رسالة یک در
 مطالعة در یا و رعیت جای به ((Nation ملت از استفاده قدیم تاریخی متون در یا و جهاد
  کرد. استفاده بیعت جای به انتخابات از استفاده اسالم صدر تاریخ
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 بورای  ندید. تغییر را نظر مورد علم در رایج اصطالحات نباید موجهی دلیل وجود بدون
 «فالن حدثنا» بین فرقی که است معروف عرب زبان در که نویسد یم صالح صبحی مثال،

 ایون  (11-11 :1383 )صوالح،  نودارد.  وجوود  «لنا قال» یا «لنا ذکر» یا ،«أنبانا» یا «اخبرنا» یا
 اسوتاد  مرحووم  کوه  گونوه  همان امّا است؛ شده مطرح سنت اهل الحدیث علم منظر از بیان

 که است مطرح دقیق شکلی به اصطالحات امامیه لمایع نزد در اند، داشته بیان )ره( غفاری
 :مثال برای برد. می میان از را تدلیس احتمال، تحدیث افادة ضمن

 روایوت  اجازة با را کتاب یا حدیث و کرده مالقات را شیخ که است زمانی حدثنی:
 باشد. گرفته او از

  است. شنیده او از رسمی درس در فقط را حدیث که است زمانی حدثنا:
 او بورای  را خوود  کتواب  شویخ  و نکورده  مالقوات  را شیخ که است زمانی اخبرنی:
  باشد. فرستاده کتباً روایت اجازة با )راوی(
 بور  خود و شود قرائت ها آن بر که باشد فرستاده جماعتی برای که کجا هر اخبرنا:

  (1 پاورقی ،11 )همان: باشد. نخوانده ها آن

 

تمرینومثال
 اسوت،  کورده  توألیف  خلودون  ابون  دربارة که کتابی پایان در الجابری محمد عابد دکتر
 بورده  کاربرده به تاریخش کتاب  مقدمه در خلدون ابن که را پرکاربردی اصطالحات فرهنگ
 که شود می نقل را او تعاریف از نمونه چند بخش این در است. آورده اصطالح 11 در است،

، «نده در ارائوة مختصور و مفیود مطالوب    کوشوش نویسو  »ی چوون  موارد به آن مطالعة در
 خلودون  ابنولو آنکه  ؛خلدون در تعریف واژگان بر اساس متن مقدمه ابن نویسندهکوشش »

 اصوطالحات در اسوتفاده از   نویسندهکوشش »و « باشد. نکرده تعریف را واژه مستقیماًخود 
« .از آن مناسوبی  قیممست های قول نقل و بیان شواهدها،  و ارائة مثال خلدون ابن آثار اصلی

 هوا  آن و کنید انتخاب را یقرآن علوم اصطالح چند زیر، تعاریف نمونة مطالعة باتوجه شود. 
 .کنید تعریف یقرآن برجستة تیشخص کی نگاه زاویة از را

 :توحش

 است کرده استعمال بسیار را واژه این تحقیر، معنای گرفتن نظر در بدون خلدون ابن
 و بادیوه  در انوزوا  در و منفورد  قبایول  سولوک  و رفتوار  عوام  شیوة ،آن از وی مراد و
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 است. صحرانشینان خصوصاً

 آمیوزش  خوود  غیر با رفته، فرو نشینی بادیه زندگی در که قبایلی :«ةالوحشيّ االمم»

 اند: کوچ حال در علف و آب کم های سرزمین در و نکرده

 بادیهو علف  آب یب های زمین و صحراها در وار توحش عرب تا شده منجر شتربانی
   ( 121 ص ،3 ج) .کند زندگی

 دورتورین  در و ندهسوت  متصف نشینی بادیه به ها ملت دیگر از بیش عرب رو: ازاین و
   ( 451 ص ،2 ج) کنند. می وآمد رفت خشک های دشت

 از اسوت  عبوارت  ... «التذوحش  عوائد» ،«التوحش طبيعة» «:التوحش خلق» -

 در کووچ  حوال  در نشوینان  بادیوه  به که یجسم و روحی های ویژگی و صفات تمامی
 معواش  و طبیعوی  شورایط  نتیجوة  ها ویژگی این گیرد. می تعلق خشک های سرزمین
 و ظلم بار زیر ،کرم ،شجاعت نظیر: کند. می تحمیل برایشان صحرا که است سختی
 ( 455-454 ص ،2 ج) ... و آن به افتخار و جنگجویی نرفتن، ستم

 :جاه

 همنوعان قبال در آزادانه عمل و تصرف هر انجام بر را خود ندةدار که است نیرویی
 رو این از ( 111 ص ،3 ج) .سازد می قادر بازداشتن و منع یا و اجازه با چه شزیردست

  است. «سلطه» معنا این در جاه

 :«للمال مفيد الجاه»

  :داند می غنی و ثروت منبع ترین مهم را جاه خلدون ابن

 باشد، محدود اگر و بود خواهد فراوان آن سود و نتایج باشد اشتهد توسعه جاه اگر ...
 ای بهوره » باشوند:  جواه  فاقد که کسانی «داشت. خواهد اندکی سود نسبت همان به

 ( 111 ص ،3 ج) برند. نمی زندگی حداقل از بیش

 :جیل

 طریوق  از که است قبایلی مجموعه یا بزرگ بسیار ای قبیله امت، از مراد .امّت نسل،
 اند. ارتباط در یکدیگر با «سبن»

  است. کرده استعمال را «جیل» واژة خلدون ابن معنا این در .الف
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 در ایشوان  تفواوت  نتیجة احوالشان، و امور در یکدیگر با 1 شعوب و قبایل تفاوت ...
 ( 411 ص ،2 ج) است. معاششان شیوة

 از معینوی  سوطح  یوا  مرحلوه  به و شده استعمال اخص معنای به واژه این گاهی ب.
 از کوه  کنود.  موی  داللوت  تمدن و شهرنشینی چون بشری پیشرفت سطوح و مراحل
   :اند از عبارت استعماالت این زمرة

 ( نشيني باديه مراحل) «البدو اجيال»

  ( شهرنشيني مراحل) «الحضر اجيال»

 است آن اخیر عبارت معنای و ( 411 ص ،2 ج) «طبيعي الخلقه في العرب جيل»

 ( 31 م) «شوود.  موی  افوزوده  عورب  معنوای  بوه  آنچوه  و عورب » صخوا  اسولوب  که
 و زنودگی  در اسولوبی  کوه  چورا  اسوت  بشوری  پیشورفت  کردار در طبیعی ای مرحله
 سکونتشوان  منواطق  معواش  و طبیعی شرایط تأثیر تحت که بوده حیات در ای شیوه
 دارد. قرار

 (. بعدی) جدید های نسل معنای به ( 484 ص ،2 ج) .ةالحادث االجيال ج.

 :حسب

 در نیکوو  صوفات  و شوود  می اطالق پسندیده های ویژگی و صفات و شریف نسب به
  دارد: اهمیت آن پیدایش

 حسوب  معنای پس» و «شود.  می حاصل نیکو ملکات و خصال راه از حسب و شرف
 ( 431 ص ،2 ج) گردد. بازمی نسب و اصل به

 است. عصبیت یعنی نسب نتیجة و ثمره بر مبتنی :ةباالصال او ةبالحقيق الحسب -

 ایشان که چرا داراست. اصالت و حقیقی عصبیت خداوندان میان در نسب و حسب»

 ایشان بزرگی راز که - عصبیت تفاوت به و برخوردارند عصبیت = «نسب ثمرة» از

 نظور  در رو ایون  از ( 432 ص ،2 ج) «اند. مختلف بزرگی و شرف در خانواده - است
 است. نشین بادیه عصبیت دانخداون خاص حسب خلدون، ابن

 اطوالق  باشود،  «عصوبیت  فاقد» که نسب از حاصله بزرگی به :بالمجاز الحسب -
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 دارد. اختصاص شهرها به حسب نوع این شود. می

 بوه  ،میریو نظر گ در ( 38 م = االمصار لاه) شهرها ساکنان میان در را حسب اگر ...
 خصوال  بوه  صوف تم که را خود جدادا و آباء  ایشان، از فردی که بود خواهد معنا این
 ایون  کوه  درحوالی  ... شومرد  می بر خود حسب در اند بوده نیکوکاران نینش هم و نیکو

 بزرگوی  و شرف زیرا» ( 432 ص ،2 ج) نیست. آن حقیقی استعمال معنای به حسب
 (. 433 ص ،2 ج) دارد. اختصاص عصبیت اهل به تنها حقیقی

 از بنوودگان و ( 51 م) «موووالی» کووه ای یبزرگوو بوور همچنووین از:لمَجووبا الحسووب -
 دارد. داللت آورند، می به دست خواجگان

 ة:حضار

 یعنوی  شوهرها  اهل بر حضر و است نشینی بادیه مقابل در شهرنشینی «.ةبداو» ضد

 کند. می داللت دارند، «حضور» بالد و شهرها در که افرادی

 و نعموت  و نواز  در تفنن» از: است عبارت خلدون ابن اصطالح در ةحضار .الف
 ها، آشپزخانه امور قبیلِ از آن گوناگون انواع و ها شیوه قالب در متداول صنایع احکام

 ص ،2 ج) «داری خانه امور سایر و وسایل و ها گستردنی و ها  ساختمان ها، پوشیدنی

 در مقویم  حاکموان  ریستوکراسوی آ زنودگی  شیوة بیانگر «ةحضار» رو این از ( 488

 گذشوت  بوا  کوه  حاکمی جماعت یعنی است. «ةامار» قبیل از یزندگ نوع و پایتخت

 و کورده  فرامووش  ( 11 م) را آن خشونت و نشینی بادیه  شهر، در زندگی از دورانی
 اند. درآمده تولید بدون و کننده مصرف ،جامعه و خود اطرافیان سربار به صورت

 شهر، ساکنان سپ است. ییفرمانروا با مقرون 1 شهرنشینی خلدون ابن دیدگاه از ب.
  باشند. می اش ناتوانی مرحلة در 2دولت مردمان

 4 حکمرانوی  و کشوورداری  و 3گوذرانی  خووش  و آسوایش  ازتوابوع  شهرنشینی امور»

 ( 121 ص ،1 ج) «است.
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 جسمی صفات مجموعة به و است نشینی بادیه خشونت مقابل در :ةالحضار ةرق ج.

 بوه   شهرنشوینی،  زنودگی  از حاصوله  اجتمواعی  و فردی سلوک های شیوه و روحی و
 شود. می اطالق گذشت که معنای

 تبواه  صوورت  و مواده  نظور  از را عموران  شهرنشوینی،  :للعمران ةمفسد ةالحضار د.

 ج) درون از جامعوه  اعضای فردْ فردْ اخالق فساد عمران، مادة فساد از مراد کند. می
 آن ابزار و اناتامک زوال و دولت فساد عمران، صورت فساد از مراد و ( 811 ص ،3
  است. حکمران از عصبیت ییجدا به عبارت دیگر یا و

 :عقد و حل

 «حاکموه  عصوبیت  اهول » از عبوارت  شووری  و عقود  و حول  اهل خلدون ابن نظر از
 ند.باش می ( اند عصبیت نیروی دارای که حاکمانی)

 انجوام  توانود  موی  عصبیت دارندة و صاحب تنها را عقد و حل و شوری عمل زیرا ...
 را عملوی  تورک  و انجوام  یوا  و عقد و حل ییتوانا عصبیتدلیل   به که کسانی هد.د

 دخوالتی  چوه » ... قضوات  فقهوا،  نظیور:  اند عصبیت فاقد که کسانی اما باشند؛ داشته

 ( 511 ص ،1 ج) باشد. داشته شوری و مشاوره کار در توانند می

 



 

 
 
 

 

 مچهار فصل

 مقاله و طرحنامه نگارش دربارة نكاتی

 
 و مونظم  توصویف  و محقوق  پژوهشی ةبرنام از جامعی گزارش از عبارت تحقیق طرح
 بوه  و پوژوهش  علموی  هویت ةکنند منعکس تحقیق طرح نگارش ةنحو .است آن منطقی
  است. پژوهشگر علمی اعتبار و دانش سند نوعی

 

 طرحنامه یک مختلف های بخش .92
 هستند. بخش سه شامل معموالً ها طرحنامه

پیشنهادی:طرحرینظکلیات-الف
  شامل:

  مسئله بیان .1
 پیشین تحقیقات مرور .2

  ها پرسش .3

  بودن( دارا صورت )در ها فرضیه  .4

  (ها آن بودن دارا صورت )در متغیرها  .5

  تعاریف .1

 تحقیق دهی سازمان  .1

شناسی:روش-ب
 شامل:

  پژوهش نوع .1
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  پژوهش در رفته بکار علمی شناخت روش نوع  .2

  ها داده گردآوری ابزار  .3

  ها فرض یشپ .4

 ها محدودیت و ها محدوده .5

بررسی:اهمیت-ج
 شامل:

  پژوهش کاربرد .1
  پژوهش مخاطبان .2

  پژوهش های نوآوری  .3
 خالصه محور شش در را پژوهشی های طرح متداول ضعف نقاط پژوهشگران، از برخی

  از: اند عبارت محورها این اند. کرده

 نیست. مالی پشتیبانی ةشایست و است ای حاشیه موضوعی و اهمیت بی مسئله، .1
  نیست. مشخص مسئله حدود .2

 موجوب  گویی )کلی اند. شده تبیین گسترده حد از بیش ها سئوال و ها فرضیه اهداف، .3
 شوود.  انجوام  غیرقابل و آرمانی باشد، واقعی آنکه از پیش تحقیق مسئلة تا شود می

 کند( می گیج را خواننده گویی کلی همچنین

  است.( نشده تشریح کامالً و است یاتجزئ فاقد پژوهش انجام روش .4

 عبوارت  بوه  ؛است شده استفاده پیچیده مسئلة یک بررسی برای ساده طرح یک از .5
 نیست. مسئله با متناسب پژوهش طرح دیگر

 حذف نابجا را ها آن از برخی آنکه یا و است نپرداخته مسئله متغیرهای به یا محقق .1
 آگاه بررسی در دخیل نامربوط غیرهایمت وجود از که دهد نشان باید او است. کرده
 )آری، بگنجانود.(  خوود  طورح  در را هوا  آن خواهد می چگونه که دهد توضیح و است

1381: 111 – 118) 

 طورح  نگوارش  اولوین  نبایود  اسوت.  ویورایش  بار چندین نیازمند پژوهش طرح نگارش
 نوشوتة  خود، قتحقی طرح ارزیابی منظور به باید و کرد قلمداد خود کار آخرین را پژوهشی

 اشوتباهات  تورین  رایوج  از یکوی  داد. قورار  عالقمنود  و آگواه  افوراد  نقود  معورض  در را خود
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  است. پژوهش طرح طراحی زمینة در فن اهل دوستان با سازنده مشورت عدم ،دانشجویان

 است. اصلی پژوهش های پرسش تنظیم طرحنامه بر اساس .93
 طرحناموه  برگوة  کوردن  پور  دنبال به ،اید نرسیده مشخصی های پرسش به که زمانی تا

 پرسوش  از اطالع و تحقیق موضوع انتخاب از پس پژوهش طرح نگارش نباشید. پژوهشی
 جزئوی  و کلی حوزة و نشده معلوم تحقیق پرسش که زمانی تا بنابراین است. خود مسئلة و

  شد. تحقیق طرح نگارش وارد نباید است، نشده مشخص مطالعه
 

 باشند. هماهنگ باهم باید ژوهشپ نامهطرح اجزای .94
 هم به کامالً آن فرضیه و پرسش باید باشند. هماهنگ باهم باید پژوهش طرح اجزای

  آن بر سکوت که گیرند قرار یکدیگر با مرتبط ای گونه به باید پاسخ و پرسش باشند. مربوط
 بیابود.  باهم ارتباط در را ها آن عرفا پاسخ و پرسش شنیدن با مطلع انسان یعنی باشد. جایز
 بوه  مثوال،  برای باشد.( پرسش به نادرست پاسخی مفهومی لحاظ از تواند می که چند )هر

 شود: توجه پژوهش این عنوان و فرضیه پرسش، میان تناسب

 یوادگیری  پیشرفت بر آموزشی کمک وسایل از استفاده تأثیر بررسی» پژوهش: عنوان
 1381 - رانته راهنمایی مدارس پسر آموزان دانش کریم قرآن

 تحصویلی  پیشورفت  بوا  کریم قرآن آموزشی کمک وسایل از استفاده میان آیا پرسش:
  است؟ موجود علی رابطة (1381 سال )در تهران راهنمایی مدارس پسر آموزان دانش

 تحصویلی  پیشورفت  بوا  کوریم  قورآن  آموزشوی  کموک  وسایل از استفاده میان فرضیه:
 است موجود علی رابطة (1381 سال )در نتهرا راهنمایی مدارس پسر آموزان دانش

 وابسوته  متغیور  / آموزشوی  کموک  وسایل از استفاده )تأثیرگذار( مستقل متغیر متغیرها:
  آموزان دانش تحصیلی پیشرفت )تأثیرپذیر(

 طورح  مسوئله  بیوان  در اسوت  قرار که باشد موضوعی همان بیانگر باید پژوهش عنوان
 کاررفتوه  بوه  پوژوهش  فرضیة در که باشند متغیرهایی همان دقیقاً باید آن متغیرهای د.شون
 پوژوهش  فرضویة  و پرسوش  در که باشند واژگانی همان باید انتخابی تعاریف واژگان است
 میوان  ندارنود!(  مربوطوه  پوژوهش  به ربطی اصالً که نشوند تعریف )واژگانی اند. کاررفته به

 موجوود  سنخیت و ناسبت باید محقق روی فرا های محدودیت با پژوهش محدودة انتخاب
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 بیشوتر  هماهنگی این چه هر هستند. یکدیگر با هماهنگی نیازمند مسایل این همة و باشد
  شد. خواهد افزوده شما کار شناسی زیبایی جنبة بر باشد،

بر  عنوان که شد اشاره تر پیش شود. توجه نامه پایان عنوان ساختنحوة  به مثال، برای
 عورف  بوه  توجوه  بوا  کوه  اسوت  بهتور  و شود یظیم متن پژوهش اصلی های پرسشاساس 
 عنووان  ساخت در نرود. فراتر کلمه 11 از تحقیق عنوان که است بهتر پژوهشی های رساله

 بووه شووکل مطالعووه کووه صووورتی در و کوورد اسووتفاده واژگووان رسوواترین از بایوود پووژوهش
 کننودة  مونعکس  بایود  عنووان  باشود،  ...( و پدیده دو اثر، دو نظریه، دو )میان «ای مقایسه»

 جواموع  انحطواط  و پیشرفت عوامل ای مقایسه بررسی» مانند: باشد؛ مقایسه وجه و طرفین
 «طباطبایی عالمه و خمینی ماما اندیشة در اسالمی
 کرد بررسی و کرد بازگو فن اهل دوستان برای را آن است بهتر عنوان انتخاب از پس

  خیر؟ یا است؟ بوده دهنویسن مراد همان اند، دریافته ها آن آنچه آیا که
 ثبوت  شناسوی  کتواب  هوای  فهرسوت  در عنووان  کوه  آنجاست در عنوان انتخاب اهمیت

 موضوع به عالقمندان توسط راحتی به که است عنوانی پژوهش، عنوان بهترین و شود می
 )محودودة  کنود.  بیوان  روشنی به را تحقیق محدودة بتواند باید خوب عنوان یک شود. پیدا

 داخل در فرعی عنوان از توان می لزوم صورت در زمانی( محدودة مکانی، محدودة موضوع،

  کرد. استفاده تر کوچک اندازه با حروف و )( قوس دو

 بیوان  بخوش  در اسوت.  پوژوهش  اصولی  پرسش تشریح واقع در نیز مسئله بیان بخش
 معرفت این جایگاه و است؟ مطرح محقق برای معرفتی چه کسب که شود می اشاره مسئله

 از محقوق  هرچنود  کوه  داشوت  توجوه  باید کجاست؟ موجود و یافته انجام کارهای قبال در
 قدم به قدم باید رو این از و است اطالع بی آن از خواننده امّا است، مطلع خود کار موضوع

 بوا  باید مسئله، بیان نگارش برای نکرد.( آغاز راه نیمه از را مسئله )ناگهان کرد. مطلع را او
 چوه  بوه  پرسوش  ایون  داد. توضیح سطر ده در حداقل را آن اصلی، پرسش گرفتن نظر در

 موضووع  بوه  کوه  دهد نشان خود مخاطب به باید مسئله بیان نگارش در محقق معناست؟
 )ادبیوات  اسوت  گرفتوه  صوورت  کنون تا آنچه به مختصر ای اشاره از بعد دارد. آگاهی کامالً

 از پوس  کنود.  بیوان  بامعنوا  و کوتواه  تیعبارا در را خود کار مشخصات و ها ویژگی موجود(
 بدون متنی تا کنید ویرایش بارها و بارها دوستانتان با مشورت با را آن متن، اولین نگارش
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  شود. آماده اشکال و ابهام
 هوای  پژوهش ترین شایسته و ترین مهم بر تنها باید نیز پژوهش پیشینة مرور بخش در
 ارائوة  بوه  تنهوا  نیسوت،  فروشوی  فضول  هدف که آنجا از و شد متمرکز طرحنامه با مرتبط

 بوا  را پیشین تحقیقات توان می شوند. می مربوط موضوع به مستقیماً که پرداخت اطالعاتی
 پیشوینة  در مثوال،  بورای  کورد.  بیوان  کواربردی  و تخصصی صورتی به و موضوعی ترتیب

 ت:اس شده اشاره مطالعات دسته چهار به «قرآن در زمان مفهوم» دربارة پژوهشی
 ،کالمی مطالعات .1
 ،معاصر( / )کالسیک فلسفی مطالعات .2
 و شناسی ستاره مطالعات .3
  (21-11 :2111 عمی، )بابا روانشناسی. مطالعات .4

 بر مقدم تحقیق پیشینة بررسی پژوهشی، کار لحاظ به که گرفت نظر در باید نیز را این
 طورح  از پوس  توانود  موی  ناموه  یوان پا در گزارش ارائة نظر از امّا است؛ تحقیق طرح تدوین
 ضوریب  باشود،  تور  جوامع  طرحناموه  یک تحقیق پیشینة گزارش چه هر شود. واقع تحقیق
 پاسوخی  بوه  رسویدن  تحقیق، پیشینة از مراد بود. خواهد بیشتر مذکور پژوهش به اطمینان

 آیوا  اسوت؟  شوده  انجوام  کواری  تور  پویش  نظور،  مورد زمینه در آیا هاست: پرسش این برای
 چوه  اند؟ پرداخته مسئله حل به چگونه اند؟ داده تشخیص را مسئله همان قبلی رانپژوهشگ

  است؟ نشده پرورانده کافی اندازة به مسئله از هایی جنبه
 را بسویاری  فواید محقق برای مسئله با مرتبط پژوهشی سوابق و نظری ادبیات مطالعة

  دارد: همراه به
 تحقیق موضوع بر اشراف .1
 کاری دوباره از جلوگیری .2

 تحقیقات دیگر در مشابه اصطالحات و مفاهیم با آشنایی .3

 معلولی و علت روابط شناسایی .4

 بوه  آن، مطالوب  بواالی  حجوم  داشوتن  صورت رد تحقیق پیشینة بخش که است بهتر
  است: قسم دو بر بخش این صورت این در شود. طرحنامه ضمیمه مجزا فصلی صورت
 اسوت.  موجوود  آثواری  چوه  نظر مد زمینة در موجود. آثار ترین مهم شناسی کتاب -الف

 کرد. بیان الفبایی ترتیب با و وار فهرست را آن توان می
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 یادشده. های نظریه ترین مهم از ای خالصه بیان -ب

 یوا  موضووع  ابتودا  تحقیوق،  طورح  نگارش از بخش این در که شود می توصیه بنابراین
 قورآن؟  اعراب مدرسه؟ یک نآموزا دانش )رفتار کرده، مشخص را خود پژوهش موضوعات

 موضووع  بوا  مناسوب  سوپس  ...( و قورآن؟  تفسیر تاریخی؟ اخبار طباطبایی؟ عالمه دیدگاه
 را فووق  منوابع  قبوال  در خوود  منتخب روش و داشته بیان را ایشان شناختی منابع تحقیق،

 روش صوحت  بوه  شوما  رسوالة  ارزیوابی  مووارد  ترین مهم که باشید داشته توجه کنید. بیان
  گردد. بازمی آن بیانتخا

 هوای  پوژوهش  از برخی در )و پژوهش نیاز مورد وسایل و ابزار بخش این در همچنین
 دهشو  اسوتفاده  پرسشونامه  از اگور  پژوهش، جریان در شود. می بیان پرسشنامه( نوع عملی،

 از ای نمونه )گاه .شود آورده می پژوهشی طرح کلیات ضمیمه در آن از ای نمونه حتماً د،باش
 .شود می بیان مطالعه نوع ادامه درو  آورند.( می پژوهشی رسالة پایان در ار آن

 

 واژه( 7111 )حداکثر مقاله حجم محدودیت .95
 دل و قل ما الکالم، خیر
 درّ چون گوی گزیده و گوی کم

 صوفحه  سوه  از بویش  عرف در که است تحقیق یک دستاوردهای گزارش علمی مقالة
هزار واژه و  1111تا  5111پژوهشی مابین  -جالت علمی عُرف رایج در م شود. می تنظیم

 مقالوة  نگوارش  بوه  مبادرت زمانی پژوهشگر کلمه است. 2111مقاله به معنای عام حداقل 
 جهوت  اسوت  ممکون  گوزارش  این باشد. رسانده پایان به را خود تحقیق که کند می علمی
 صوورت  بوه  انتشار اری،اد سازمانی یا و پژوهشی ای موسسه یا علمی همایش یک به ارائه

 یوا  و ...( و المعذارف  دايذرة  یوک  در ای مقالوه  یوا  و مقاالت )مجموعه کتاب یک در چاپ

 یافتن برای شود. تهیه تخصصی نشریة و فصلنامه یک در انتشار یعنی آن حالت ترین رایج
 شود: مراجعه زیر اینترنتی های پایگاه به علمی معتبر مجالت

 فناوری( و تحقیقات علوم )وزارت کشور لمیع نشریات کمیسیون دبیرخانه -
http://journals.msrt.ir

 دانشگاهی جهاد علمی اطالعات پایگاه -

http://journals.msrt.ir/
http://journals.msrt.ir/
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http://www.sid.ir/fa/index.asp
 علمی( اعتبار یدارا نشریات )بخش کشور نشریات اطالعات بانک -

http://www.magiran.com
 

  است. پژوهش اتمام به معنای مقاله نگارش .96
 مختلوف  مراحل به اشاره با دیگر بار تا است بهتر بنابراین ت.سا پژوهش گزارش مقاله

 علموی  پژوهش یک حلمرا .کنیم شناسایی را آن در را مقاله نگارش جایگاه تحقیق، یک
از: اند عبارت
 بوه  توانود  موی  موضووع البتوه .موضوعیافتنجهتبهاکتشافیلعاتمطا -

 بوا  بایود  آن پوذیرش  امّوا  پذیرد؛ صورت ادواری ای نشریه یا موسسه پیشنهاد یا و سفارش
 رشد به که است موضوعی خوب موضوع باشد. همراه نویسنده تخصص به معطوف عالقة

 هودفی،  چنوین  به نیل جهت به رساند. می یاری جامعه در اسالمی علوم ارتقای و فرهنگ
  نگیرد. کم دست را خود تحقیق پیشینة و موجود ادبیات مطالعة باید محقق

 قبلی فصول درمرتبط(هایفرضیهاحیاناً)وتحقیقپرسشرویبرکار -

 و تموفقیو  احتموال  باشود،  بیشوتر  پرسوش  یوک  اصوالت  چوه  هر که شد اشاره کتاب این
 تعجیل تحقیق، پرسش بهترین یافتن در گاه هیچ بنابراین بود. خواهد بیشتر آن برجستگی

  نکنید.

 بخوش  دارای کوه  دانشوگاهی  های رساله خالف برمقاله:اولیةطرحنگارش -

 شود نمی آورده آن در عیناً مقاله تحقیق طرح هستند، تحقیق طرح کلیات عنوان با خاصی
  شوند. می بیان آید، می که شرحی به مقاله مقدمة در نآ موارد ترین مهم تنها و

 ایون  بوه  کافی تحقیق انجام با که صورتی درقیتحقمناب ومداركبررسی -

 تحقیوق  هوای  پرسوش  طورح  در هستید، پژوهش برای کافی منابع فاقد که رسیدید نتیجه
 کنید. تجدیدنظر موجود امکانات با متناسب

 بوه  را نویسوی  یادداشوت تحقیوقپاسوخیافتنباهدفهادادهآوریجم  -

 برخوی  و نویسوید  موی  را مطالوب  از برخی چرا که بدانید دقیقاً دهید. انجام هدفمند صورت
 بوه  را هوا  یادداشت کنید. ایجاد منظمی و مرتب نویسی یادداشت نظام نویسید. نمی را دیگر

 هوای  رونوده پ داخول  در را هوا  پوشوه  و دار عنوان ای پوشه داخل در یک هر منظم، صورت

http://www.sid.ir/fa/index.asp
http://www.sid.ir/fa/index.asp
http://www.magiran.com/
http://www.magiran.com/
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 زحموات  حاصول  از نیوز  بعدها بتوانید که کنید عمل ای گونه به همواره دهید. قرار مربوطه
 درازمدت و تر کلی نظامی در باید نویسی یادداشت پس کنید استفاده خود نویسی یادداشت

 د.شو تعریف مقطعی( نه )و

 زمینوه  این درمتقن،وصحیحشناساییروشاساسبرهادادهتحلیل -

 یوک  اسواس  بور  را خوود  شودة  آوری جموع  هوای  داده تحلیول  .1 کنید: توجه زیر نکات به
  کنید. خودداری مباحث خلط از .2 دهید. انجام شده تعریف و مشخص شناسی روش

  .نهاییگیرینتیجه -

 آن نگوارش  مرحلوة  پوژوهش،  یوک  مرحلة آخرینویرایشونگارشمرحلة -

 است: چنین نویس مقاله یک مسئلة صورت رو این از است.
 ام، داده انجام را تحقیق  
 اختیاردارم، در را مطالب محتوای  
 درآورم؟ علمی مقالة صورت به قالبی چه در را آن حال 

 شما مقالة چاپ مکان ترین مناسب که شود بررسی ابتدا پاسخ، بهترین به رسیدن برای
 است ممکن کهاین ضمن دانید؟ می مناسب خود تحقیق برای را مخاطبانی چه کجاست؟ در
 مؤسسوات  نیوز  و علمی نشریات همة کنید. تهیه علمی ای مؤسسه سفارش به را مقاله که

 بنابراین: هستند. مقاله نگارش جهت در خود به مخصوص نامة شیوه دارای پژوهشی معتبر
 چواپ  محل و مقاله موضوع اقتضای به و نبوده شیوه یک در منحصر شیوه بهترین .1
  است. موجود یمتعدد علمی های شیوه آن

 قصد که است معتبری موسسة یا و فصلنامه نامة شیوه مقاله، نگارش شیوة بهترین .2
  دارد. را آن چاپ
  کنید: توجه زیر موارد به مقاله یک نگارش جریان در کلی طور به

 هستند: بخش سه شامل علمی مقاالت معموالً
 است: اساسی عنصر چهار بیان شامل که مقاله: طلیعة - الف
 مقاله، نوانع .1
 تحصیالت، میزان بیان همراه به نویسندگان( یا )و نویسنده نام .2

 نتیجوة  و علمی روش هدف، از کلی ای خالصه بر مشتمل )که مقاله، چکیده بیان  .3
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  است.( واژه 211 تا 151 حداکثر در کوتاه جمالت صورت به را تحقیق نهایی

 گورد  بور  تحقیق مفاهیم ورمح که تحقیق مهم واژگان )بیان تحقیق. واژگان کلید  .4
 .(هاست آن

 است: زیر عناصر شامل که مقاله: اصلی متن - ب
 تبیوین  و هوا  پرسش اهداف، پیشینه، از مختصری بیان شامل مسئله(: )طرح مقدمه .1
  است. محقق شناسی روش

 مسوئله  بوا  هماهنوگ  مقالوه  یوک  مختلف های بخش عناوین انتخاب تا است الزم .2
  باشند.
 شوود  می ... و مخالف و موافق دالیل اسناد، ها، بررسی بیان لشام تحقیق: گزارش .3
  است. پذیرفته صورت محقق سوی از تحقیق طول در که

  نهایی: گیری نتیجه - ج
  است. مقاله اصلی متن در موجود مطالب مبنای بر تحقیق های یافته بیان بر مشتمل

 ه کنید. قول مستقیم استفاد در جریان نگارش مقالة خود کمتر از نقل

 مطالب را بدون تأمل و تحلیل به همدیگر ارتباط ندهید. گاه هیچ .1
از آنجا که محدودة نگارش و تنظیم مقاالت محدود است، بکوشید تا هر سطری از  .2

 تحقیقتان در خدمت یافتن پاسخ پرسش تحقیق باشد. 

 از به کار بردن جمالتی با مضامین و محتوای یکسان پرهیز کنید.   .3

 می بر اساس منطق و برهان محکم و نه تخیل و عاطفه هستند. مقاالت عل  .4

 در مقاالت علمی به رعایت اصطالحات علمی توجه کنید.  .5

 در استنباط و استنتاج مطالب دقیق باشید.   .1

نگارش هر مقاله نیازمند حداقل به سه بار ویرایش از سوی نویسنده است. در زمان  .1
 ویرایش به این موارد توجه کنید:

 ساختار بیانی نوشتار، -الف 
 غنای محتوای مفهومی متن، -ب 
 .در متن ات ارجاعی و توضیحینحوة استناد -ج 

و  شووند  موی ، برخی از موارد مهمی که منجر به موفقیت یک مقاله وار در اینجا خالصه
 :اند از عبارتشوند که  ، بازگو میاشاره شد ها به آندر اثنای موارد پیشین 
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 موضوع،  بدیع بودن و تازگی -

 کوشش در جهت رفع نیازهای معرفتی جامعه، -

 استفاده از منابع دست اول،  -

 قول و رعایت امانت علمی، دقت در نقل -

ترین پاسخ بوه پرسوش    گیری مقاله، منطقی رعایت وحدت رویه: نتیجه -
 مقاله باشد.

های مطروحوه در   رعایت وحدت رویه: عنوان مقاله هماهنگ با پرسش -
 آن تنظیم شود،

شناسوی صوحیح و متناسوب بوا      ت وحدت رویوه: اسوتفاده از روش  رعای -
 موضوع مورد نظر،

 الخط نوشتار یکدست و یک نواخت باشد، رعایت وحدت رویه: رسم -

 های تحقیق، خالقیت در طرح پرسش -

 پرورش کافی مفاهیم، -

 روان و سلیس بودن نوشتار و ویرایش مناسب مقاله -

 

 سلقم  و صلحت بیلان   یا و اصلی های پرسش پاسخ گیری نتیجه .97

 ست.ها فرضیه
 ارائة در باشد. آن از خارج نه و مقاله در موجود مباحث بر مبتنی باید مقاله گیری نتیجه

 بوه  پاسوخ  جوز  چیوزی  تحقیوق  هور  گیوری  نتیجوه  کرد. عمل هزد شتاب نباید گیری نتیجه
 بوه  اقودام  نیواز،  موورد  مقودمات  آماده شدن از پیش نیست. تحقیق آن اصلی های پرسش

 نکنید. گیری تیجهن



  باشند. هدفمند باید ها( )پاراگراف بندها نگارش .98
 از پواراگراف  هور  و اسوت  شوده  تشوکیل  ها )پاراگراف بندها از ای مجموعه از مقاله هر

 ؛کند دنبال را مشخص مضمون یک باید بند هر است. شده تشکیل جمالت از ای مجموعه
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 مضومون  انتقوال  نقش که است کلیدی جمله دچن یا یک بند، هر جمالت میان از بنابراین
 و شوواهد  ارائوة  یوا  و یکودیگر  به ها پاراگراف ربط در دیگر جمالت .دارند عهده بر را اصلی
 :بنابراین ؛آیند می کلیدی جمالت یاری به استنادها و دالیل

  شود. اجتناب غیرضروری بندهای نگارش ازباید  -

 به احساس این مقاله خواندن با که شوند متصل هم به یا گونه به باید ها گرافاپار -
 رعایوت  مطالوب  چنیونش  در یا و نیستند مرتبط باهم مقاله اجزای که نشود منتقل خواننده
 است. نشده گیری نتیجه سپس الزم مقدمات اول اصل
 

 مقاله مطالب بودن الوصول سهل .99
 بنویسوند  ای گونهبه  اگر که کنند می گمان برخی باشد. الوصول سهل باید مقاله مطالب

 سخت تعابیر از رو این از و اند افزوده مقاله اهمیت بر نباشد خواننده دسترس در مطلب که
 در ایون  کننود؛  می معطل طوالنی های قول نقل با را خواننده و کنند می استفاده نامأنوس و

 یود با نویسنده . پساست خوانندگان به مطالب انتقال مقاله نگارش از هدف که است حالی
 بهتورین  بوه  کموال(  و فضل اهل یا و )نوجوانان نظرش مورد خوانندگان سطح با متناسب
  کند. منتقل را خود اطالعات صورت

 .ردکارائهمشخصیهایبندیدستهدرراموضوع باید کار این برای

 به ویوژه  ؛کنند کمک بسیار زمینه این در توانند می نمودارهاوجداولازاستفاده

  شود. می موضوع اصل متوجه نگاه یک با دهخوانن آنکه
 و نمای کلی از مقاله یا کتاب به خواننده ارائه شود.  نقشهباید در مقدمة مقاله 

 

 پایان هر پژوهش ارائة رهنمود به آیندگان است.  .111
خود به اختصار نقشة راه آیندگان را ترسویم   نامه انیپاپژوهشگر باید در پایان کتاب یا 

نهادهایی عملی برای گسترش حوزة علموی پوژوهش ارائوه دهود. از هموین رو      و پیش کند
خوب متضمن تأمالتی دربارة آینده پژوهش هسوتند کوه بوه عنووان      های پژوهشمعموالً 

 روند.  می شمار بهراهنمایی برای دیگر پژوهشگران 

 



 



 

 
 
 
 
 

نامهکتاب
 
 وازگون  )ترجموه(  تربیوتولویمتعدرتحقیقروش ش( 1381) چسور  لوسی جیکوبز، دانالد؛ آری،

 سیمای و صدا ای برنامه سنجش و مطالعات تحقیقات، مرکز اول( )چاپ تهران دیگران. و سرکیسیان
  ایران. اسالمی جمهوری

 امیرکبیر. (سوم چاپ) تهران ،پژوهش ش( 1358) پور آریان ح. ا.

دارالکتوب  ( مپ سوو چوا ). تهوران  آموزشکتوابتکووین-نامهرهبران (ق 1314) احمد آشتیانی 

 اسالمیه.

 تهوران،  جعفوری.  بهوراد  )تحقیوق(  ممتوازانودرزهاییاالحکمطرائف ش( 1383) احمد آشتیانی،

  صدر. کتابخانه انتشارات

 قورآندرشناسویمعرفوت-کریمقرآنموضوعیتفسیر (ش 1311) جوادی. عبداهلل آملی،

 اسراء. نشر زمرک دوم( )چاپ تهران پارسانیا. حمید ویرایش( و )تنظیم

 قوم  پارسوانیا،  حمیود  ویورایش(  و تنظیم) معرفتآینهدرشریعت ش( 1318) جوادی. عبداهلل آملی،

 .اسراء نشر مرکز دوم( اپچ)

 . قم )چاپ اول( الف. میم. الم.صدکلمهدرمعرفتنفس ش( 1382) آملی، حسن زاده حسن

 انتشوارات  اول( )چواپ  تهوران  ی،ملکشواه  حسون  )ترجموه(  ،منتزعهفصول ش( 1382) فارابی ابونصر

 سروش.

 شركت   انتشوارات  تهوران  گنابادی. محمدپروین )ترجمه( خلدونابنمقدمه ش( 1315) خلدون ابن

  .فكهنگي و علمي انتشارات

 چواپ ) تبریز، ،جعفریاستادتخصصیاصطالحاتفرهنگ ش( 1384) همکاران: و مسعود امید،

 نبی. یاس انتشارات اول(

 الغذدير  مركذز  (1 )ط قذم  .االد  و السدنة  و الکتدا   فدی  الغددیر  (ق 1111) ينعبدالحسذ  اميني،

 االسالمية. للدراسات
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 الغورب  دار (1 )ط بیوروت  ،الکوریمالقرآنفیالزمنمفهوم م( 2111) موسی بن محمد عمی، بابا

 االسالمی.

 چواپ ) نتهورا  نوایبی.  هوشنگ )ترجمه( اجتماعیتحقیقاتانجامنحوه ش( 1311) ال. ترز بیکر،

 روش. انتشارات ،اول(

 اول( )چاپ تهران مهدی. آل مهدی سید )ترجمه( .عربیعقلنقد ش( 1381) عابد محمد الجابری،

 آفتاب. نسل انتشارات
 نشور  دفتور  تهوران،  ،قورآندیدگاهازوعلمیدیدگاهازشناخت ش( 1311) محمدتقی جعفری،

 اسالمی. فرهنگ

 دانشونامه  افزار نرم از استفاده )با .15 ج ،البالغهنهجتفسیروترجمه ش( 1311) محمدتقی جعفری،

  نور( البالغه نهج

 اسالمی. فرهنگ نشر دفتر (، دوم چاپ) تهران .هااندیشهتکاپوی ش( 1311) محمدتقی جعفری،

 سوال  فرهنگوی،  کیهان .جعفریمحمدتقیعالمهبامصاحبه ش( 1311 آبان) محمدتقی جعفری،

 .141 شمارة پانزدهم،

 اسالمی. فرهنگ نشر دفتر اول( چاپ) تهران .سؤال ش( 1318) محمدتقی جعفری،

 آثوار  نشور  و تودوین  مؤسسوه  اول( چواپ ) تهران .علم فلسفه در تحقیقی ش( 1311) محمدتقی. جعفری،
 جعفری. عالمه

عوالمعلّامهوتلمیذمصاحباتویادنامهتابانمهر تا( )بی حسین، محمد سید طهرانی، حسینی
 .تربیتهبرکاتمنعلینااهللافاضتبریزیطباطباییحسینمحمدسیدعالمهانیرب

 باقرالعلوم. انتشارات مؤسسة

 ما. دلیل انتشارات دوازدهم( )چاپ تهران ،مسلمیندانش ش( 1383) محمدرضا حکیمی،

 و ةللطباعذ  الطليعذة  دار (1 )ط بيذروت  .التداری   فلسفة ضوء فی الخلدونیة م( 1118) حمیش سالم

 النشر.

 عذة )الطب بيذروت  .االسدالمی  العربدی  الفکدر   التدراث  موسوعة م( 1228) العربي. محمد الخطابي،

 االسالمي. دارالغرب االولي(،

 انتشوارات  سووم(،  )چواپ  تهوران  شعار، جعفر کوشش( )به نامهسیاست ش( 1314) الملک نظام خواجه

 امیرکبیر.

 نجمی، صادق محمد )ترجمه( ،قرآنکلیمسائلوومعلدربیان ش( 1382) ابوالقاسم. سید خویی،

 ارشواد  و فرهنوگ  وزارت انتشوارات  و چواپ  سوازمان  اول( )چواپ  تهوران  هریسی، زاده هاشم هاشم
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 اسالمی.

وجامعهشناختروشهایبرایمقدمه هاپنداشتهوکاوهاوکند ش( 1318) فرامرز. پور، رفیع
  انتشار. سهامی شرکت دهم( )چاپ تهران. ،اجتماعیتحقیقات

 نامه فصلنامه .مطبوعاتوسینماآیینهدرهاارزشتغییر )مقاله( (،ش 1318 ب) پور، رفیع فرامرز

 .15 و 14 شماره چهارم، سال پژوهش،

 امیرکبیر. انتشارات چهارم( چاپ) تهران: ،ترازودرتاریخ ش( 1315) عبدالحسین. کوب، زرین

 العربيذة  المركذز  .االستغرا  نقد الی االستشراق النقد نت اق،االستشر حوارم(  1222) احمد الشيخ،

 الغربية. للدراسات

 تهران ،علی نادر عادل تحقیق( و )ترجمه ،آناصطالحاتوحدیثعلوم ش( 1383) صبحی. صالح،

 .اسوه انتشارات دوم( چاپ)

 سووم(  اپچ) تهران ،امروزفارسیمعاصرفرهنگ ش( 1382) دیگران. و غالمحسین افشار، صدری

 معاصر. فرهنگ

 تهوران  (، انگلیسوی  و فارسوی ) .مجیدقرآنبنیادیمفاهیمترجمة ش( 1381) طواهره.  زاده، صفار

  کوثر. رایانه جهان فرهنگی مؤسسه دوم( چاپ)

  همراه. نشر (، هشتم چاپ) تهران .ترجمهمبانیواصول ش( 1381) طاهره زاده، صفار

 دوم( )چواپ  تهوران  بیودی.  دره صوانعی  منووچهر  )ترجمه( .یفلسففرهنگ ش( 1383) جمیل. صلیبا،

 حکمت. انتشارات موسسة

 موسووی  بواقر  محمود  سوید  )ترجموه(  ،المیزانتفسیرترجمه ش( 1313) حسوین.  محمد طباطبایی،

 ( قم علمیه حوزة مدرسین جامعة به )وابسته اسالمی انتشارات دفتر همدانی،

. قم )چواپ دهوم( دفتور    دراسالمازدیدگاهتشی قرآنش(   1311طباطبایی، سید محمدحسین )

 انتشارات اسالمی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم. 

 تخصصی ماهنامة .ایراندربارهتأملی )مقاله( ش( 1382 اردیبهشت - )فروردین جواد سید طباطبایی،

  دوم. شماره اول، سال ناقد،

 المكتبذة  قذاهره،  ،التدراث  تحقید   و العلمدی  البحد   اصول فی مقدمة م( 2113) رزق. السید الطویل،

  للتراث. األزهرية

 پژوهشوگاه  اول( )چواپ  تهران سپهری. محمد )ترجمه( .جاودانهسیرت (ش 1384) جعفر سید عاملی،

 اسالمی. اندیشه و فرهنگ

 اول( )چاپ کرمی. محمدجواد )ترجمه( .کریمقرآندراسالمعقاید (تا بی) مرتضی سید عسکری،

 اسالمی. علمی معمج



تحقیقروشدرقاعدهیکصد064


 سوازمان  چهارم( )چاپ تهران .قرآنتفسیرهایروشومبانی ش( 1311) عباسعلی زنجانی، عمید

 اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات

 ،ناموهقوابوسش(1381) زیوار  بون  وشومگیر  بون  قوابوس  بون  اسکندر بن کیکاووس المعالی عنصر

 فرهنگوی،  و علمی انتشارات شرکت یازدهم(، )چاپ تهران یوسفی، غالمحسین تصحیح( و اهتمام )به
 221 ص

 .عشریة اإلثنى اإلمامیة الشیعة مذهب أصول ق( 1415) علی بن اهلل عبد بن ناصر القفاری،
  ریاض.

 .( دار الحدیث1قم )ط . اصولکافی (ق 1421)ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق  ،کلینی رازی

 ()ترجمووه .اجتموواعیعلووومدرتحقیووقروش ش( 1311) .وان لوووک کووامپنهود، ؛ریمووون کیوووی

 توتیا. نشر پنجم( )چاپ تهران ،گهر نیک عبدالحسین

 روابوط ( سووم  چواپ ) قوم  ،الهینامهوصیتازفرازهایی ش( 1311) الدین. شهاب نجفی، مرعشی

   له، معظم کتابخانه عمومی

اهللآیوتباگووگفتدرجدیدنظریاتوهانوآوری گو( و )گفت ش(. 1382) محمدهادی معرفت،
 .4 شماره ،یازدهم سال بینات. فصلنامه ،معرفت

 علووم  دانشوگاه  خصصوی ت مجلوه  .دفاعیضرورتیمعجزه )مقاله( .1383 بهار معرفت: هادی محمد

 .11 شماره چهارم، سال حدیث(، و قرآن علوم ویژه) رضوی اسالمی

  اسالمی. انقالب پاسداران هسپا انتشارات .قرآندرشناخت ش( 1311) مرتضی. مطهری،

 آگه. انتشارات دوم( )چاپ تهران .تاریخوآفرینش ش( 1381) طاهر بن محمد ،مقدسی

 اهلل عوزت  )ترجموه(  .معاصورفلسوفهپدیدآورنودگاناندیشوه:مردان ش( 1314) بریان مگی،

 نو. طرح اول( )چاپ تهران فوالدوند.

 سهامی شرکت دوم( چاپ) تهران فوالدوند، اهلل زتع )ترجمه( .بزرگفالسفه ش( 1311) بریان. مگی،

 خوارزمی. انتشارات
 عالموه  دانشوگاه  انتشوارات  و چواپ  مرکز اول( )چاپ تهران همائی. کارنامة ش( 1311) عبداهلل. نصری،

 طباطبائی.

 نشور  مؤسسوه  ام( سوی  )چواپ  تهران .ادبیصناعاتوبالغتفنون ش( 1381) الدین جالل همایی،

 .هما
 

هاگاهوب
 /esraco.net :اسراء سایت
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افزارنرم

 علووم  کوامپیوتری  تحقیقوات  مرکوز  - 2ویورایش   «شناسی کتا تراجم و »افزار  نرم

 اسالمی

 اسالمی علوم کامپیوتری تحقیقات مرکز -« نور الوالیة»افزار  نرم

 اسالمی علوم کامپیوتری تحقیقات مرکز -« 9/  5جامع االحادی  »افزار  نرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

آثارمؤلفدیگر
تألیفات
مرکووز . 1311)تهووران . انیوورانیاینوودی–یملووتیوووهونترنووتیا -

 (صدرا یو اجتماع یفرهنگ های پژوهش
تهوران:  ). متفکورانعوربیاسویسیهاشهیاندویسازیجهان -

موع  مج یکتواب از سوو   ی(و مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان. 1311
 .ترجمه شده است یبه زبان عرب یمذاهب اسالم بیتقر یجهان

: 1311: )تهوران  .اتیوکل-اهولسونتمجلوداولیشناسوعهیش -
 بیتقر یمجمع جهان یکارباهم. یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

 انتشارات آفتاب توسعه 1312. تهران قیدر روش تحق یقاعده عموم کصدی -
هاترجمه
عبدالواحد ذنون طه  فی. تالیفرهنگومقاومتاسالم،ختاری:اندلس -

 انتشارات آفتاب توسعه. . 1312تهران:  ،ابو خلیل یو شوق
و  دیرضووان السو   ،یمحمد عابود الجوابر   ،یالورد یاز عل ی. آثارخلدونابن -

 .انتشارات آفتاب توسعه. 1312. تهران: یالشرقاو دیالس
دشد:نآثارمؤلفکهبهزودیمنتشرخواه

هوایرسوانه–جلوددوممشناسیمعاصوراهولسونتشیعه -
در نوبت انتشار  -یافته  )پایان اینترنتیمخالفانتقریبمذاهباسالمی

 جهانی تقریب( ی با همکاری مجمعو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان
راکوزومصوادرم-جلدسوممشناسیمعاصراهلسنتشیعه -

 در نوبت انتشار -یافته  )پایان سالمیمخالفانتقریبمذاهباآموزشی
 (جهانی تقریب ی با همکاری مجمعو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

 (1313جهت سال  )در حال نگارش گزارشیازحوزةعلمیهمشهد -
)در حوال   دربسترتحوالتجهاناسالماستیباعلمسییآشنا -

 (1313جهت سال  نگارش
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